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O projeto BLUESHARKER pretende avaliar o potencial do tubarão-azul, uma das espécies de tubarões
mais amplamente distribuídas e frequentemente capturadas, para ser utilizado como espécie sentinela
em estudos de monitorização da poluição marinha através do desenvolvimento e aplicação de
biomarcadores biológicos adequados. O presente trabalho pretende relacionar o teor de contaminantes
nos tecidos de tubarões (metais e poluentes orgânicos persistentes) com respostas a diferentes níveis
de organização biológica: de marcadores moleculares ao nível genético, aos parâmetros bioquímicos ao
nível sub-celular e lesões histológicas ao nível dos tecidos/órgãos.
Adicionalmente, a equipa de investigação verificará se as correlações encontradas entre os níveis de
contaminantes e as respostas biológicas podem também ser encontradas usando sangue e/ou pele dos
tubarões, o que permitiria a utilização destes biomarcadores de uma forma menos invasiva. Em última
instância, este projeto visa providenciar uma forma mais simples e rápida de avaliar o estado fisiológico
do tubarão-azul, o que, dado o seu impacto ecológico como predador de topo, irá indiretamente
permitir inferir sobre a qualidade dos oceanos. Os resultados deste projeto serão também importantes
na avaliação de potenciais riscos para a saúde humana, uma vez que esta espécie é vastamente utilizada
para consumo humano. Além disso, ao relacionar respostas biológicas com níveis de contaminantes
presentes nos indivíduos, tornar-se-á possível uma melhor compreensão dos mecanismos que os
organismos possuem para lidar com diferentes cenários de contaminação oceânica, potenciando o
desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para biomonitorização de ambientes marinhos.
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