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Alluim cepa L. como bioindicador”, li todas as instruções para submissão e declaro que
sou responsável pelas informações inseridas no sistema editorial da Revista Ambiente
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para publicação por outra revista e que não será retirada do processo editorial até a
decisão final da administração da Revista Ambiente & Água. Os autores não têm
quaisquer interesses financeiros na publicação que possam comprometer a
integridade da publicação.
O manuscrito encaminhado apresenta relevante trabalho realizado no Rio Subaé, no
trecho que banha o município de Humildes, distrito de Feira de Santana na Bahia,
região impactada pela ação do Parque Industrial do Subaé. Como a grande maioria dos
estudos foram realizados no trecho do Rio Subaé que passa pela cidade de Santo
Amaro da Purificação, devido à contaminação por chumbo e cádmio, ainda não existe
nenhum estudo realizado no trecho do referido rio que passa pelo município de
Humildes. Tal município, além de receber a influência da contaminação que o rio traz
de Santo Amaro, sofre contaminação de efluentes de indústria de polpas de frutas.
Nosso estudo contribuirá na sentido de ampliar os estudos de monitoramento
ambiental em trechos do Rio Subaé ainda não estudados.
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