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A principal característica de um material isolante é a sua alta resistência à passagem 
de corrente elétrica. Esse comportamento se dá principalmente por suas ligações 
químicas. Os materiais poliméricos por fazerem ligações covalentes, apresentam 
grande resistência à corrente elétrica e podem ser encontrados na natureza. Neste 
trabalho foram utilizadas galactomanana extraída de sementes de Adenanthera 
pavonina L. e lignina. A galactomanana é um polímero biodegradável, ou seja, sofre 
degradação pela ação de organismos vivos, e também por meio de reações abióticas, 
diminuindo o seu tempo de degradação e de impacto ao meio ambiente. Devido à 
variedade de suas propriedades físico-químicas, a galactomanana torna-se um 
polissacarídeo bastante versátil, podendo ser utilizado de diversas formas. A lignina é 
o polímero aromático natural mais abundante, e consome de 15 a 30% do peso seco 
de uma planta é um subproduto obtido principalmente da indústria de celulose e papel. 
A maior parte da matéria-prima é queimada como fonte de energia, embora ofereça 
outras utilizações. A solução de galactomanana com lignina foi homogeneizada e 
formatada em placas de petri a temperatura ambiente, ao qual permaneceram por 48 
horas. Os filmes foram caracterizados por Espectroscopia de Impedância na faixa de 
frequência de 0,1 a 10 MHz, e Difração de Raio-X entre 10° a 60°, em passo de 0,02 
com taxa de varredura de aproximadamente 1° por minuto e comprimento de onda de 
1,54 angstrons (Cu). Na técnica de Espectroscopia de Impedância, analisou-se a 
Impedância Real pela Frequência, ao qual de acordo com a literatura as amostras 
apresentaram valores de Impedância Real satisfatórios para polímeros isolantes. A 
galactomanana e a blenda polimérica apresentaram valores semelhantes de 
Impedância Real nas baixas e altas frequências. Na Difração de Raio-X não 
apresentaram picos definidos, pois são materiais amorfos, confirmando a literatura. 
Sugere-se que os materiais possam ser utilizados como isolante elétrico.
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