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RESUMO 
 
Devido a necessidade em verificar a atual situação das publicações sobre resíduos queratinosos, será 
realizado um estudo cienciométrico e uma síntese comentada sobre o assunto. Serão levantados artigos da 
literatura científica nacional e internacional utilizando as bases de dados SciELO, EBSCO, Science Direct e 
Web of Science, no período entre 1999 a 2019, empregando os descritores: pelo, pelo de animal, pelo de 
pet, resíduo de queratina, resíduo queratinoso, estrutura em queratina, estrutura queratinosa, no singular e 
no plural, em língua portuguesa e inglesa. Após a seleção dos artigos, serão identificadas e coletadas as 
informações: ano de publicação do artigo científico; eixo temático central da pesquisa; espécie animal; 
região de origem do autor principal do trabalho e classificação do periódico segundo o critério Qualis/ 
CAPES, na área de Ciências Ambientais. Os dados serão tabulados e organizados em planilhas eletrônicas 
e será empregada análise descritiva. Espera-se com este estudo evidenciar a atividade científica e 
tecnológica, a quantidade e a qualidade das publicações, entender o comportamento científico e a direção 
das investigações sobre resíduos queratinosos a fim de atualizar e orientar pesquisas futuras sobre este 
tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cienciometria; pelos animais; gestão de resíduos.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A O Brasil, a partir de 2009, publicou um grande de número de artigos científicos, 

fato que posicionou o país na 13ª posição na classificação internacional em produção 

científica (PACKER, 2014). Contudo, além da quantidade, é pertinente avaliar a qualidade 

destas publicações. Para tanto, existem várias técnicas que podem ser utilizadas, tais 

como bibliometria, informetria, webometria e cienciometria (VANTI, 2002), que evidenciam 

a atividade científica e tecnológica de um determinado assunto ao longo dos anos. 

A cienciometria permite analisar a importância de um assunto, autor, trabalho, e 

demonstra as tendências e contribuições de um determinado tema, pesquisador ou grupo 

de pesquisadores, instituição ou país (STREHL; SANTOS, 2002). Índices, como 

frequência de artigos e fator de impacto dos periódicos e onde estes são publicados, 

também são utilizados como ferramentas da cienciometria. 

Considerando a atual e concernente preocupação com o meio ambiente e os 

avanços na gestão ambiental e de resíduos, analisar e conhecer a atual situação das 

publicações referentes aos resíduos queratinosos se faz necessário. Analisar as 

publicações sobre resíduos queratinosos, um resíduo de grande impacto ambiental 

permitirá evidenciar as diferentes direções das investigações sobre este assunto, os 

objetivos e as principais técnicas empregadas na gestão destes resíduos, entendendo seu 

comportamento científico. 
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Os resíduos queratinosos incluem as penas, lã, cabelos, unhas, cascos, pelos, 

chifres, garras e bicos, e constituem uma proporção considerável dos resíduos sólidos 

ambientais produzidos globalmente e estão associados ao aumento de problemas de 

poluição ambiental (ONIFADE et al. 1998). Dentre estes resíduos, os pelos animais tem 

merecido atenção especial. Atualmente, um setor no mercado que gera grande 

quantidade de resíduos queratinosos são os estabelecimentos de comércio e prestação 

de serviços para animais de estimação (Pet shops), que geram pelos oriundos da tosa 

dos animais. Este grande volume está associado à mudança de comportamento da 

população, que considera os cães como membros da família e, isso resultou em maiores 

preocupações com a nutrição, tratamento médico e higiene (MAZON; MOURA, 2017). 

Assim, oram, a tosa destaca-se como medida higiênica, e além de facilitar a higienização, 

contribui com a beleza do animal. Contudo, este procedimento gera grande quantidade de 

resíduos queratinosos, que são os pelos. 

Alguns trabalhos têm demonstrado formas de destinação destes resíduos 

queratinosos a fim de reduzir o impacto ambiental promovido pelos mesmos, como 

emprego na indústria de rações (MORITZ; LATSHAW, 2001) ou valorização desses 

resíduos através de métodos alternativos como seu emprego como biofertilizante em 

diferentes culturas (SUZUKI et al., 2006; SHAH et al., 2018). Contudo, buscando 

conhecer melhor o assunto e avaliar a direção das pesquisas sobre as diferentes formas 

de geração, gestão e destinação destes resíduos, estudos preliminares devem ser 

conduzidos, sobretudo uma abordagem analítica das publicações científicas. 

Os resíduos queratinosos como as penas, lã, cabelos, unhas, cascos, pelos, 

chifres, garras e bicos quando descartados de forma incorreta, impactam diretamente o 

ambiente, por isso se constituem em preocupação para muitos pesquisadores, que 

estudam diferentes formas de geração, gestão e destinação destes resíduos. Desta 

forma, analisar as publicações sobre resíduos queratinosos, entender seu comportamento 

científico e as direções das investigações se faz necessário. Sendo assim o objetivo 

desse estudo será  realizar uma abordagem analítica, quali e quantitativa das publicações 

científicas sobre resíduos queratinosos. 

 
2 MATERIAS E MÉTODOS 
 

O objeto de análise será a produção científica veiculada em periódicos indexados 
nos bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), Academic Search 
Complete – ASC (EBSCO-Host), Science Direct (Elsevier) e Web of Science (Thomson 
Scientific / ISI Web Services), no período entre 1999 a 2019. 

A busca dos artigos científicos será realizada nos meses de outubro de 2019 a 
fevereiro 2020 e serão utilizados os descritores: pelo, pelo de animal, pelo de pet, resíduo 
de queratina, resíduo queratinoso, estrutura em queratina, estrutura queratinosa, no 
singular e no plural, em língua portuguesa e inglesa. 

Após a seleção dos artigos, serão identificados e coletadas as seguintes 
informações: ano de publicação do artigo científico, que permitirá obter o número de 
artigos publicados em função dos anos; eixo temático central da pesquisa; espécie 
animal; região de origem do autor principal do trabalho e classificação do periódico 
segundo o critério Qualis/ CAPES, na área de Ciências Ambientais.  

Os dados serão tabulados e organizados em planilhas eletrônicas e será 
empregada análise descritiva dos dados. 
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3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se com este estudo cienciométrico evidenciar a atividade científica e 
tecnológica, a quantidade e a qualidade das publicações sobre resíduos queratinosos. 
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