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O produto Leca®

Gestão das águas fluviais

Cobertura Verde   

Leca® Hydro
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A argila expandida Leca®

Leve

Resistente à humidade
e produtos químicos

As suas propriedades
perduram no tempo

Resistente aos ciclos
de gelo/degelo;

Produto natural, reciclável 
amigo do ambiente 
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• Os vazios no interior funcionam como mini - reservatórios de água;
• Armazenamento de H2O = água absorvida pelo grânulo + água armazenada nos 

vazios entre os grânulos.

A argila expandida Leca®



Gestão de águas fluviais
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Gestão de águas fluviais

• As alterações climáticas provocam chuvadas intensas;

• Nos meios urbanos, necessidade de gerir as águas

provenientes das chuvas;

• As superfícies naturais são substituídas por superfícies

impermeáveis como o asfalto e o betão.

PORQUÊ GERIR A ÁGUA DA CHUVA
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Gestão de águas fluviais

O que se procura com a gestão urbana das aguas?

• Reduzirmos os riscos sociais associados a fenómenos meteorológicos

extremos provocados pelas alterações climáticas;

• Uma gestão local da água com vista à redução de transbordos dos

sistemas de drenagem e de esgotos;

• É determinante para a economia circular a capacidade de gerir a água

utilizando processos sustentáveis e ecológicos, com pegadas ambientais

reduzidas;

• Gerar um ciclo hídrico saudável.

CONSEQUENCIAS CAUSADAS POR FENOMENOS EXTREMOS
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Gestão de águas fluviais

Armazenamento e infiltração de água

• Grande volume de ar/percentagem de espaços vazios entre os grânulos onde a

água é armazenada.

Retenção de água

• Estrutura porosa e uma abundância de espaços vazios entre os grânulos. Esta

propriedade permite a absorção temporária de água e atrasa o seu fluxo.

Drenagem

• A água que flui ao longo das linhas de drenagem e entra nas superfícies permeáveis

pode ser rapidamente desviada.

Tratamento e filtragem

• A abundância de pequenos poros em cada grânulo de argila expandida Leca® faz

com que este seja um produto ideal para a retenção de partículas.

CONTRIBUTO DA LECA® NA GESTÃO EFICAZ DAS ÁGUAS FLUVIAIS



Cobertura verde 
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Cobertura verde 

Vegetação 

Substrato com Leca®Hydro - Nutrofertil

Geotextil (anti raízes)

Camada Drenante de Leca®

Impermeabilização

COBERTURAS VERDES INTENSIVAS

A espessura da camada de substrato varia entre 20-60cm.

Aumento de peso, quando saturada, de aproximadamente 

240kg/m2.

Dada a maior profundidade de substrato, as plantas podem ser 

mais diversificadas, utilizando-se até pequenas árvores e 

arbustos.

COBERTURAS VERDES EXTENSIVAS

Espessura da camada de substrato pode variar entre 5-

20cm.

Aumento de peso, quando saturada aproximadamente 

80kg/m2.

As plantas devem ser de baixo porte e resistentes, 

tipicamente alpinas.

Calculadora coberturas planas  - www.leca.pt/apoio-tecnico/calculadoras/coberturas-planas/
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Cobertura verde 

Vantagens:

Redução do efeito de “ilha urbana de calor”;

Redução do caudal de escoamento de águas pluviais;

Melhora a qualidade da água encaminhada para os sistemas de drenagem;

Melhora a qualidade do ar nas cidades;

Aumenta o nível de isolamento térmico do edifício;

Melhora o conforto acústico.
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• Material natural
• Totalmente reciclável
• Não poluente
• Leve
• +/- drenante consoante a granulometria

Granulometria: 10-20 mm
Baridade: ±275 kg/m3

Absorção de água: 38% da massa
+ drenagem

Granulometria: 1-5 mm
Baridade: ±430 kg/m3

Absorção de água: 28% da massa
+ retenção

Leca® Light Plus (ou Leca® L) Leca® S

A Leca® na camada drenante

Cobertura verde 
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A Leca® Hydro

O Leca® Hydro é um produto natural para aplicação em
floricultura e jardinagem. É constituído por grânulos de argila
expandida Leca® partidos, para maximizar a capacidade de
armazenamento e retenção de água.

Granulometria: 4-10 mm
Baridade: ±330 kg/m3

Absorção de água: 46% da massa
Retenção de água: 37% - 41%
Troca catiónica: 4 – 5 meq/100g
Porosidade: ±32%
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Leca® Hydro
Vantagens:

• Melhora o arejamento do solo (oxigenação).
• Produto natural, inerte, estável e não tóxico, isento de bactérias e de quaisquer substâncias 

fitotóxicas prejudiciais às plantas.
• Torna o substrato mais leve, logo é mais fácil de transportar os vasos e as floreiras.
• Favorece o agarrar das raízes da planta ao substrato.
• Manutenção reduzida (rega).
• Produto estéril, não acumula sais.
• Mantém-se inalterado ao longo do tempo.
• Leca® Hydro é o único produto disponível no mercado a garantir total sucesso na cultura 

hidropónica.



15

Mário Silva
925 778 036

mario.silva@leca.pt

TOGETHER WE    FOR THE FUTUREBUILD

Questões:


