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1. SOBRE A ESP8266 
 

Estamos vivendo a era da conectividade e mobilidade, vendo coisas cada vez 

mais móveis e conectadas, principalmente no que tange à internet. E dentre os 

inúmeros módulos que surgiram recentemente para explorar a onda da Internet 

das Coisas (IoT), o que chama muito a atenção são os módulos ESP8266, da 

empresa Espressif, cujo modelo original e precursor é o módulo ESP-01, da 

família ESP8266, ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Módulo ESP-01 da família ESP8266 

 

O que a princípio chama muito atenção neste módulo são dois aspectos. O 

primeiro, é seu tamanho que é muito reduzido. E o segundo, é seu preço, que 

está na faixa de $ 1,50 (isso mesmo, um dólar e meio), ou até mesmo, menos 

que isso. Além disso, o que também se destaca é a facilidade com que o mesmo 

pode ser integrado a outras soluções, bastando, adicionar o uso de uma 

comunicação serial UART adicional. Existem outros módulos desta família que 

trazem a comunicação serial UART já embutida no módulo. 

 

 A ESP-01 está sendo muito utilizada em projetos devido a seu pequeno 

tamanho, porém uma atenção especial deve ser dada aos seus pinos, pois a sua 

tensão de trabalho é de 3.3V e pode gerar uma corrente máxima de 300mA.  
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1.1 CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS ESP8266 

Os módulos ESP8266 são fornecidos numa ampla variedade de modelos, com 

diferenças perceptíveis principalmente no que tange à quantidade de PINOS DE 

IOs disponíveis para acesso externo, e, também, no tamanho do módulo. Até o 

presente momento, "oficialmente" existem módulos numerados de ESP-01 até 

ESP-14. Os modelos ESP-01 até o ESP-11, com suas respectivas legendas 

indicadoras, são mostrados na Figura 2, em comparação com uma moeda no 

centro da imagem. O modulo mais populares atualmente é o ESP-12, presente 

na placa NodeMCU, Wemos D1 e Wemos D1 mini. 

 

 
Figura 2 - Módulos da família ESP8266 

O primeiro módulo, o percussor da família ESP8266, conhecido como ESP-

01, tem as especificações que se segue: 

a. É um System-On-Chip com Wi-Fi embutido; 
b. Tem conectores GPIO, barramentos I2C, SPI, UART, entrada ADC, saída 

PWM e sensor interno de temperatura; 
c. CPU opera em 80MHz, com possibilidade de operar em 160MHz; 
d. Arquitetura RISC de 32 bits; 
e. 32KBytes de RAM para instruções; 
f. 96KBytes de RAM para dados; 
g. 64KBytes de ROM para boot; 
h. Possui uma memória Flash SPI Winbond W25Q40BVNIG de 512KBytes; 
i. O núcleo é baseado no IP Diamand Standard LX3 da Tensilica; 
j. Fabricado pela Espressif; 
k. Existem módulos de diferentes tamanhos e fabricantes. 
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O objetivo principal dos modelos ESP-01 e ESP-10 é servir como "Ponte 

Serial-WiFi", ou seja, de um lado eles recebem comandos via Serial (UART) e 

interagem com a rede WiFi por meio de conexões TCP/UDP. Os demais também 

podem operar nesse modo, embora sejam capazes de desempenhar mais 

funcionalidades, inclusive, de operarem em modo standalone, ou seja, como 

microcontroladores com Wi-Fi. Um arduino UNO conectado a uma ESP-01, 

significa um arduino conectado via wi-fi. 

O layout da placa de circuito impresso, juntamente com o da antena utilizada 

na placa, lembra muito o módulo nRF24L01 da Nordic, até então, muito usada 

no mercado.  

A Espressif é uma empresa que tem demonstrado um "bom" apoio quanto ao 

desenvolvimento de soluções para os seus módulos ESP8266, principalmente 

no que tange ao suporte à comunidade. Como exemplo, a empresa possui um 

repositório no GitHub, onde disponibiliza exemplos de código para firmwares 

com RTOS e comandos AT, e sua SDK, por exemplo. Curiosamente, há um 

exemplo do ESP8266 com FreeRTOS. 

Todos os módulos suportam a gravação de novos firmwares, abrindo a 

possibilidade de escolha das ferramentas de softwares que serão utilizadas. Em 

um primeiro momento se popularizou a linguagem LUA, sendo encontrado na 

internet uma vasta biblioteca de softwares para sensores e atuadores diversos. 

A partir de 2016, quando estes módulos se tornaram compatíveis com a 

plataforma IDE do arduino, onde se percebeu-se uma corrida dos usuários para 

esta opção, ESP8266 com IDE do arduino, atraídos pela variedade de bibliotecas 

disponíveis na comunidade do arduino. 

Como mencionado acima, alguns dos módulos, como por exemplo a ESP-01, 

veem pré-carregados com um firmware que os transformam em "Pontes Serial-

WiFi". Para realizar essa ponte, a interface serial dos módulos obedece a uma 

tabela de comandos. Os comandos seriais seguem o padrão AT, padrão dos 

modens, e variam de firmware para firmware, diferenciando principalmente no 

tipo de resposta dada pelo módulo a cada comando, e na quantidade de 

comandos suportados. 

Quando se utiliza a IDE do arduino o programa compilado é gravado sobre o 

firmware existente ou sobre o programa gravado anterior no módulo ESP, da 

mesma forma que se grava no arduino UNO. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PINOS DO MÓDULO ESP-01  
 

A seguir são descritos os pinos disponíveis no módulo ESP-01 ilustrados na Fig 3 

 

 

Figura 3 - Pinos da ESP-01 

• Vcc: Tensão de alimentação 3,3V. Módulo consome até 300 mA;  
• GND: Sinal de Terra GND;  
• Tx: Sinal de Tx do módulo, a ser conectado no Rx do microcontrolador  

(Sinal em 3,3V);  
• Rx: Sinal de Rx do módulo, a ser conectado no Tx do microcontrolador  

(Cuidado! Sinal em 3,3V!);  
• RST: Sinal de Reset/Restart acionado em nível baixo (GND);  
• CH_PD: Sinal de habilitação do chip (chip enable), usado para gravação 

de firmware ou atualização. Deve ser mantido em nível ALTO para 
operação normal;  

• GPIO0: Pode ser controlado pelo firmware, e deve ser colocado em nível baixo 
(GND) para modo update ou gravação, ou em nível alto para operação normal;  

• GPIO2: I/O que pode ser controlada pelo firmware;  
• LED: Quando está ligado, fica aceso em cor Vermelha, e aciona a cor  

Azul para indicar atividade. Pisca uma vez para indicar momento de boot  

 
 
1.3 DECLARAÇÃO DOS PINOS NA IDE ARDUINO PARA A ESP-01 

 

A ESP possui apenas duas portas GPIO, no entanto, os pinos de RX e TX podem 

trabalhar também como portas de entrada/saída. Logo, poderemos trabalhar com 

um número máximo de 4 portas de entrada e saída. Que podemos declarar como 

sendo:  
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PINO  REFERÊNCIA IDE ARDUINO  
GPIO0  0  

TX  1  
GPIO2  2  

RX  3  
 

Ou seja, a quando formos utilizar o GPIO2 para entrada simplesmente 
escrevemos o código da seguinte maneira:  

  

void setup() {     

   pinMode(2, INPUT);       // gpio 2 como entrada  

}  

1.4 COMUNICAÇÃO UART SERIAL E GRAVAÇÃO NA ESP-01 
 

Os módulos ESP-01 não possuem o módulo USART SERIAL para 

comunicação com o computador, estando disponíveis apenas os pinos RX e TX 

no formato TTL, com a limitação de trabalharem com níveis TTL de 3,3V. Desta 

forma, o módulo requer uma fonte de alimentação de 3,3V e no pino de RX, um 

divisor de tensão para chegar apenas 3,3V quando o computador estiver 

enviando 5V. Para o caso do pino RX não terá problemas quando enviar 3,3V 

para o computador que o mesmo reconhecerá como sendo nível lógico 1.  

Como se trata da saída USB do computador isto exigirá uma camada de 

software para gerenciar a gravação na ESP, através do sistema operacional. 

Esta camada de software são os gravadores disponíveis ou presentes dentro da 

IDE do arduino quando for o caso. 

Na internet são encontradas algumas opções para gravação no módulo ESP-

01, que incluem alternativas de hardware e software: 

 

a) Uso de placas USB-Serial TTL, com software gravador específico 
• http://pedrominatel.com.br/pt/esp8266/esp8266-o-guia-basico-de-hardware/  

• http://pedrominatel.com.br/pt/esp8266/como-atualizar-o-firmware-do-esp8266/  

• https://www.jonis.com.br/2016/01/30/atualizar-firmware-do-modulo-esp8266/  

 

b) Uso de cabo USB-Serial TTL, com software gravador específico 

http://pedrominatel.com.br/pt/esp8266/esp8266-o-guia-basico-de-hardware/
http://pedrominatel.com.br/pt/esp8266/como-atualizar-o-firmware-do-esp8266/
https://www.jonis.com.br/2016/01/30/atualizar-firmware-do-modulo-esp8266/
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• http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681561655-conversor-usb-para-ttl-rs232-pl2303-blindado-

c-cabo-arduino-_JM  

c) Uso da placa arduino UNO como conversor USB-Serial TTL, e uso da IDE 

do arduino 

• http://www.dobitaobyte.com.br/arduino-como-conversor-usbttl/  
• http://renatoaloi.blogspot.com.br/2016/01/esp8266-no-arduino-ide.html  

• http://blog.filipeflop.com/wireless/upgrade-de-firmware-do-modulo-esp8266.html  

d) Placa gravadoras para a ESP-01 
• http://www.arjunsk.com/iot/programming-esp8266-esp-01-using-esp8266-programmer-ch340g-chip-

adapter/  
 

2. PLACA DE GRAVAÇÃO PARA O MÓDULO ESP-01  

 
Figura 4 - Gravador comercial para ESP-01 

 

Neste tópico será descrito a utilização do gravador da ESP-01 mencionado no 

último item do tópico anterior. A Figura 4 ilustra a pinagem da ESP-01 e o 

gravador adquirido. O objetivo é gravar um programa diretamente da IDE do 

arduino. 

Como o gravador é USB o primeiro passo é instalar os driver para ser 

reconhecido pelo sistema operacional. 
 

2.1 INSTALAÇÃO DO DRIVER  

O driver a ser instalado será o CH341, utilizado para identificar o gravador na 
porta USB. Que se encontra disponível em uma das seguintes páginas: 

• http://www.electrodragon.com/w/CH340  
• https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit/tree/master/Drivers  
• https://www.wemos.cc/downloads 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681561655-conversor-usb-para-ttl-rs232-pl2303-blindado-c-cabo-arduino-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681561655-conversor-usb-para-ttl-rs232-pl2303-blindado-c-cabo-arduino-_JM
http://www.dobitaobyte.com.br/arduino-como-conversor-usbttl/
http://renatoaloi.blogspot.com.br/2016/01/esp8266-no-arduino-ide.html
http://blog.filipeflop.com/wireless/upgrade-de-firmware-do-modulo-esp8266.html
http://www.arjunsk.com/iot/programming-esp8266-esp-01-using-esp8266-programmer-ch340g-chip-adapter/
http://www.arjunsk.com/iot/programming-esp8266-esp-01-using-esp8266-programmer-ch340g-chip-adapter/
http://www.electrodragon.com/w/CH340
https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit/tree/master/Drivers
https://www.wemos.cc/downloads
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2.2 GRAVAÇÃO NA ESP- 01 COM ESTE GRAVADOR 

A ESP-01 será toda programada utilizando a plataforma IDE do arduino, desta 

forma, se faz necessário a instalação da placa ESP8266 na mesma, para gerar 

corretamente o código compilado, a ser gravado na ESP. 

Desta forma devemos seguir algumas etapas durante o desenvolvimento de 

um projeto, que se utilize a ESP-01: 

a) Fixar a placa ESP-01 no gravador conforme Figura 5; 
b) Proceder instalação do driver da placa ESP e seleção da mesma, 

dentro da plataforma IDE do arduino; 
• http://blogmasterwalkershop.com.br/nodemcu/nodemcu-configurando-a-ide-do-arduino/  

c) Elaborar o programa fonte a ser gravado na placa ESP=01 
d) Na IDE do arduino, compilar e gravar o programa final; 
e) Retirar a placa ESP-01 do soquete do gravador e colocar na placa 

de aplicação ou no protoboard, através de um adaptador; 
f) Alimentar o circuito da aplicação (na ESP, Vcc=3,3V) e verificar o 

funcionamento do projeto. 

 

Figura 5 - Gravador de placa ESP-01 

Todas estas etapas parecem são obvias, entretanto, tivemos alguns 

problemas com este gravador: 

a) Para se gravar na ESP-01 devemos, antes de iniciar a gravação, 
aterrar o pino de GPIO0; 

b) Não existe um strap ou jumper na placa de gravação para se fazer 
isso de forma fácil; 

Para facilitar o aterramento do pino de GPIO0 é interessante que se transfira 

os pinos para trabalhar em uma protoboard como ilustrado na Figura 6.  

http://blogmasterwalkershop.com.br/nodemcu/nodemcu-configurando-a-ide-do-arduino/
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Figura 6 - Manuseio do gravador para ESP-01 

 

Figura 7 - Gravador conectado na ESP-01 via protoboard 

 

Em seguida se faz a conexão da ESP-01 ao gravador utilizando, como ponte, o 

protoboard, conforme ilustrado na Figura 7. Por fim, conectar o gravador na USB do 

computador.  

 

Antes de iniciar a gravação através da IDE do arduino é recomendado em alguns 

fóruns a necessidade de resetar a ESP manualmente, ou seja, com ela conectada 

no gravador e este na porta USB, retire o pino de Reset (pino demonstrado na Figura 

7) da protoboard e o leve ao pino GND, por alguns instantes. Por último leve, e 

mantenha, o pino de GPIO0 da ESP-01 ao pino GND, para, finalmente, proceder a 

gravação do programa na tela da IDE do arduino, na ESP-01. 

 
2.3 PLACA ADAPTADORA PARA CONEXÃO NO GRAVADOR 

 
Para evitar o uso do protoboboard, bem como, evitar de fazer as diversas ligações 

descritas anteriormente, conforme ilustrado na Figura 7, estamos propondo uma 

placa adaptadora para receber a ESP-01, e, em seguida, conectar a placa 

adaptadora no gravador comercial. A placa adaptadora também servirá para 

conexões da ESP-01 no protoboard. A placa adaptadora possui as dimensões de 

3,3x3,6cm e pode ver visualizada na Figura 8. 
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Através do botão B1 é possível resetar a ESP e através do strap JP1 é possível 

se colocar um jumper, para iniciar a gravação, uma vez que ao colocar o jumper, 

estaremos aterrando o pino GPIO0. 

 
Figura 8 - Placa adaptadora para protoboard e para o gravador 

 
O projeto completo desta placa adaptadora, incluindo o esquemático, o layout e 

as folhas de impressão, encontra-se disponível para download no seguinte 

endereço:  

https://1drv.ms/u/s!AsH6sq-jR06ZhMNsnfw969cZHwouSw 

 
Na placa adaptadora os conectores fêmeas J1 e J2, de 6 pinos, espaçados de 

0,1” e com pinos longos, são estes padrões para arduíno, poderão serem utilizados 

para, também, conexões no protoboard. O conector para receber a ESP-01 também 

podem ser do mesmo tipo de J1 e J2. Neste caso devem ser soldados um ao lado 

do outro e deixando, apenas 8 pinos por baixo, para fixação na placa de gravação 

da ESP-01. 
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