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A AB Colinas já está preparada para celebrar a Semana do Meio Ambiente. A concessionária
realizará, no próximo domingo, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, a distribuição de 6.000
brindes contendo sementes de crotalária nas praças de pedágio para os usuários. Além de
incentivar o plantio, a ação deste ano foca também na prevenção e combate ao mosquito
Aedes aegypti, já que a crotalária atrai as libélulas, que se alimentam das larvas do mosquito
transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A crotalária
As crotalárias são plantas pouco exigentes, por isso, fáceis de cuidar. Seu plantio em terrenos
baldios, quintais, jardins, vasos e, inclusive, nas margens dos rios, atrai libélulas, que põem
seus ovos em água parada e limpa, assim como o Aedes aegypti. Em seguida, estes ovos se
tornam larvas e se alimentam de outras larvas, como as do mosquito transmissor da dengue.
Além disso, a libélula adulta é um predador natural de pequenos insetos e o Aedes aegypti faz
parte da sua alimentação diária.
Para a engenheira ambiental da AB Concessões, Ani Ster Marquioni, a crotalária é mais uma
opção de prevenção contra o mosquito. “Como é sabido, as ações de prevenção são as
melhores opções para o combate a dengue e outras doenças. Além das já conhecidas como a
limpeza de terrenos baldios, colocar areia em vasos de plantas, manter fechadas caixas d’agua
e lixeiras, entre outras, essa campanha tem como objetivo incentivar as pessoas a tomar esta
ação, com o plantio da crotalária, para armar mais essa armadilha contra o mosquito da
dengue”, afirma.
AB Concessões I AB Colinas - A concessionária AB Colinas pertence à AB Concessões, que
tem como controlador um dos maiores Grupos em concessões rodoviárias do mundo - o Grupo
Italiano Atlantia. A AB Concessões, figura entre as principais companhias de concessão de
rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável
pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol (100%), AB Colinas (100%) e Rodovias do
Tietê (50%) e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais (100%).
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