
 

Funcionamento do Modulo Shield GPS com gravação no Micro SD e monitor Serial: 

 

O Modulo Shield GPS para Arduino + Antena Possui além da pinagem de encaixe no arduíno, alguns elementos de destaque. O conector de 

Antena GPS permite a conexão da antena GPS externa ao módulo para troca de informações. O Led PWR é o sinalizador de energização do 

módulo. O led TP é o sinalizador de localização dos satélites de GPS. O slot de cartão permite a inserção do Micro SD de modo que possam ser 

feitas as gravações das coordenadas obtidas. E para comunicação serial, a configuração da porta serial é feita utilizando o pino 2 referente a 

TX, e o pino 3 referente a RX. Para o funcionamento seguindo a programação disponibilizada por nós, deve-se adicionar o cartão no slot para 

gravação das informações. 

 

A programação efetuada disponibilizada na descrição desse módulo, em Software para funcionamento Modulo Shield GPS com gravação no 

Micro SD e monitor Serial, permite o monitoramento no Monitor Serial das coordenadas em tempo real, junto a gravação no micro SD. Assim, 

é possível acompanhar a coleta das informações como demonstrado na imagem abaixo:  

 

Também é possível a visualização das coordenadas no Google My Maps, para controle de percurso. Para isso basta retirar o cartão Micro SD do 

módulo, e conecta-lo no computador. Abrindo o cartão, terá o arquivo GPSLOGXX.CSV, esse arquivo possui extensão do Excel, e pode ser 

aberto no software para visualização das informações,  como pode ser visto na Imagem Dados da planilha Excel ou pode simplesmente ser 

inserido no Google My Maps para controle da rota efetuada como pode ser visto na imagem Google My Maps. 

 

Imagem Dados da planilha Excel 



 

Google My Maps 

Para inserção da planilha com as coordenadas no Google My Maps, basta clicar em criar um novo mapa, destacado de vermelho na imagem Google 

My Maps, e selecionar o arquivo. Assim será feito o upload das coordenadas, e a localização total da rota será impressa no mapa como a imagem 

abaixo. A localização da eletrodex se manteve fixa em um único ponto pois o GPS ficou fixo na sede da loja apenas para teste de funcionamento. Caso 

seja efetuado um percurso com movimentação de rota, todo o percurso será impresso no mapa, como a rota total percorrida.  

 


