
Galiciencia 2021 Pisando Forte IES Ricardo Carvalho Calero

TÍTULO DEL PROYECTO

Pisando Forte

DATOS PESONALES

Iker Calabrés Senra 2º Bacharelato

Samuel Carballo Dopico 2º Bacharelato

RESUMEN DEL PROYECTO

Pisando Forte é un proxecto baseado na piezoelectricidade: propiedade de algúns materiais de

responder con impulsos eléctricos ante estímulos de presión. Cara a facer da nosa cidade unha

cidade sostible no sentido amplo do termo, non só no enerxético, aínda que tamén, pensamos que

cando andamos podemos xerar electricidade. Despois dun estudo económico, tivemos a certeza

de que a día de hoxe, a tecnoloxía non permite masificar as baldosas piezoeléctricas por todo tipo

de traxectos, se non que hai que priorizar en lugares especialmente transitados: A investigación de

campo levounos a suxerir o paso de peóns do Conservatorio de Ferrol. A proba a fixemos con

material piezoeléctrico de altofalantes ocultos baixo unha pseudobaldosa, que lograban que un

LED iluminara.

 INTRODUCCIÓN.

A piezoelectricidade é unha propiedade moi curiosa e,  aínda que non demasiado coñecida,  a

utilizamos a diario tanto en micrófonos como en altofalantes. Os fumadores, cada vez que utilizan

un  chisqueiro.  Para  facela  comprensible  facemos  o  sinxelo  experimento  utilizando  varios

piezoeléctricos  dos  que  utilizamos  para  facer  altofalantes  que  ao  premer  acenden  un  LED.

Tratamos de estender este experimento ao pavimento da cidade.  Seríamos capaces de xerar

enerxía para autoconsumo?

PROPÓSITO DEL TRABAJO. 

O noso traballo pretende estudar a rendibilidade dun pavimento piezoeléctrico. Así tomamos de 

exemplo a media considerada pola empresa Pavengen, a máis estendida neste mercado,  cada 

baldosa obtén unha media de 6W e atribuímos unha media de tempo de pegada de medio 

segundo, a enerxía por baldosa será de 3w.s. Que podemos facer con esta enerxía? En que 

lugares pode resultar rendible?

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. 

A idea de aproveitar a piezoelectricidade para xerar electricidade  foi utilizado por primeira vez en

Rotterdam,  onde  desde  2008  funciona  unha  discoteca  sostible.  O  sistema  foi  mellorado  por

Laurent Kenball Cook, quen fundou a empresa   Pavegen en 2009 e desde entón se mantén á

vangarda do sistema. O pavimento está deseñado para obter enerxía dos peóns que pasearán por

unha zona descendendo hasta un cm por mor do seu propio peso, en una sensación equivalente

1



Galiciencia 2021 Pisando Forte IES Ricardo Carvalho Calero

a  sensación  de  pisar  un  área  infantil  con  revestimento.  Ao  baixar,  comprimen  xeradores

electromagnéticos, producindo de 2 a 4 julios de enerxía eléctrica en cada caso.

As baldosas son triangulares, para aproveitar mellor a enerxía cinética triángulos equiláteros de 50

cm de lado e o prezo actual das baldosas é de 350 € .

 HIPÓTESIS. 

A zona de estudio foi modificada varias veces: Inicialmente Paseo marítimo de Caranza. 1770 m 

houbo que reducilo. Logo pensamos na costa que va a ermida, hasta que aconsellados por 

Cándido López e María Carreiro, profesores de arquitectura, pasamos a considerar

un paso de peóns. O do  Conservatorio.

Cada baldosa ten un área de 225. 31/2 cm2= 389,71 cm2= 0,39 m2

Para estudar o fluxo peonil, establecemos que o deduciriamos así:

Controles cada dúas horas de 15´entre as 10 da mañá e as 18:30 da tarde. Con

esta franxa horaria podemos estimar tendo en conta a media, xa que en verán se pasea e corre

máis tarde, pero tamén moito máis. Poderíamos tamén ter en conta os días de chovia ou non, os

domingos e festivos, máis peóns ou paseos máis longos, pero é só unha aproximación.

MATERIAL Y MÉTODOS. 

O material utilizado foi unicamente o do circuíto inicial do LED, os piezoeléctricos dos altofalantes

e os cables.  Despois  a información da empresa Pavengen,  o método de conteo a través da

observación e extrapolación e por último: Os  cálculos.

Fluxo= nº persoas en 15´x4/ ancho da rúa

En 15´ media de 126 peóns

126x4=504 peóns/h/4,5= 112

112x12=1344 peóns/día

1344x365=490560 peóns ao ano

Percorrido 11,5 m

Media da lonxitude da pegada: 0,716 m aínda que se quixeramos un estudio óptimo teríamos que 
telo en conta, non imos facer distinción por idades nin por sexo e calculamos o número de pisadas
como lonxitude total da intervención/ lonxitude do paso ( aquí a media de 67e 76.2, de home e 
muller) 
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Nº pegadas/peón=11,5/0,716=16 

Nº pegadas/ano=490560 x 16= pegadas/ano

CONCLUSIÓNS.

Enerxía obtida:Se cada baldosa obtén unha media de 6W e atribuímos unha media de tempo de 

pegada de medio segundo, a enerxía por baldosa será de 3w.s

Enerxía: 7848960 pegadas/ano x 3W.s/ pegada=23546880 W.s/ano

23546880W.s x 1kW x 1h/ (3600 s/hx1000W)= 6,54 kWh

6,54 kWh x 0,123 €/kWh = 0,80€

Ademais por ser enerxía limpa, teríamos que descontar o imposto por emisión CO2.

6,54kWh/ano x 0,395 kgCO2/kWhx0,21€/kgCO2=0,542€

0,80+0,542=1,342€/ano
Se o gasto é de 47250 € e aforramos 1,342€ NON compensa
Pero a  tecnoloxía Pavengen calcula chegar en pouco tempo a 45€ a baldosa, o que pasaría a

135 * 45= 6075€, que xa é moito máis asequible.

Ademais non todo é economía: innovación, ilusión, exercicio, mellora da saúde, visitantes, nosa

propia tecnoloxía de solo enerxético, emprego... Creceriamos.
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