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Firmware para utilização de comandos AT no módulo ESP8266-01 

 

1. Utilizando o Arduino como adaptador USB TTL  

Atualmente, não existe método específico para realizar a gravação de firmwares nos 

módulos wifi da família ESP8266, muitos deles já são vendidos acoplados em placas, o que 

possibilita sua gravação de maneira rápida e prática. Porém, a versão ESP01 necessita de um 

circuito externo padrão TTL para sua devida manipulação. Na internet você encontrará diversos 

esquemas de ligação utilizando conversores USB serial (FTDI).  

Neste tutorial, utilizamos o Arduino Uno como adaptador USB serial para gravação do 

firwmware para programação AT via monitor serial da IDE Arduino. Vale ressaltar que toda a 

família ESP8266 opera com tensão de 3.3 V e consomem cerca de 300mA, e portando, deve-se 

utilizar um divisor de tensão no pino RX da ESP como sugeri a Figura 1 abaixo. Detalhes sobre a 

montem e dos procedimentos adotados estão descritos em outro tutorial disponível em: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7940146/aulas/2016/ifpb-mestradoeng2016.html. 

 
Figura 1 - Modelo de ligação Arduino como adaptador serial TTL + ESP8266. Fonte: elaborada pelos 

autores. 
 

Na Figura 1 observa-se o RESET do Arduino ligado ao GND, o que permite isolar o 

microcontrolador ATmega328 da placa para posterior conexão com a ESP01. Após a montagem 

desse esquemático, os procedimentos a seguir tratam da instalação e gravação do firmware para 

uso de comandos AT.  

 

2. Atualização do firwmware para programação de comandos AT 

 O processo de atualização do ESP01 foi realizado utilizando um aplicativo chamado 

esp8266_flasher disponível na pasta FirmwareAT. A primeira etapa se configura com a 

inicialização do aplicativo como administrador, isto para Windows 7, assim como ilustrado na 

Figura 2.  
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Figura 2 – Software esp8266_flasher. Fonte: elaborada pelos autores. 
 

 

Clique no botão Bin e localize o arquivo v0.9.2.2ATFirmware.bin na mesma pasta 

mencionada acima e, logo após, adicione a COM na qual o seu Arduino está conectado. A Figura 

3 demonstra essa configuração, tendo em vista evitar possíveis dúvidas. No experimento 

realizado pelos autores o Arduino estava conectado a COM8. 

 
Figura 3 – Software esp8266_flasher. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Lembre-se de colocar o ESP01 em modo boot, para isso, basta conectar o pino GPAIO 

no GND e resetar a placa.  

O processo de gravação deve ocorrer conforme a Figura 4. 
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Figura 4 – Processo de gravação do firmware. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Note que durante esse processo, o LED azul da ESP01 fica piscando até que o 

download seja concluído. 

Por fim, após a gravação do firmware para placa, surgirá uma mensagem ao final do 

procedimento, Figura 5.  

 
Figura 5 – Finalização do processo de gravação. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

O próximo passo é testar os comandos AT, mas antes, retire o pino GPAIO do GND 

para que o firmware seja executado, se necessário, resete a placa para sair do modo boot. 

 

3. Principais comandos AT para configuração do ESP01 em modo station (STA) 



 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica PPgEE 

Disciplina de Sistemas Embarcados – Prof. Dr. Ilton Barbacena 

Discentes: Antonio Xavier / Alessandro Falqueto 

 

 

A conexão do módulo será realizada por interface serial. Utilizamos o monitor serial da 

IDE Arduino com seguintes especificações: baudrate de 9600 bps, a comunicação deve retornar 

o dado numa nova linha e executar um carro de retorno (Ambos, NL e CR no terminal serial do 

Arduino). 

Os procedimentos a seguir descrevem os passos para conexão da ESP01 com sua 

rede wifi (roteador). A lista dos comandos AT utilizados estão listados na Tabela 1. Vale ressaltar 

que existem outros comandos que não serão abordados neste tópico. 

 

Tabela 1 - Alguns comandos AT.  
Comandos Descrição Configuração Leitura 

AT Comando básico para teste 

de conexão. 
- - 

AT+RST Reset do módulo. É usado 

sempre para aplicar as 

alterações realizadas. 
- - 

AT+GMR Leitura da versão dos 

firmware. 
- 

AT+GMR 

AT+CWMODE Usado para leu ou 

configurar o mode de 

operação do módulo, 

sendo divido de três 

formas: 1 = STA, 2 = Acces 

Point e 3 = STA e Access 

Point. 

AT+CWMODE = modo 

(Exemplo: AT+CWMODE 

= 0) 

AT+CWMODE? 

AT+CWJAP Comando para conectar ao 

Access Point. 

AT+CWJAP = “ssid”, 

“senha” 

(Exemplo: AT+CWJAP = 

“nomedarede”, 

“minhasenha” 

AT+CWJAP? 

AT+CIFSR Retorna o IP do módulo. - AT+ CIFSR 

AT+CWLAP Lista de todos os Access 

Points acessíveis. 
- 

AT+CWLAP 

AT+CWQAP Desconecta do Access 

Point. 
- 

AT+CWQAP 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Com tudo devidamente conectado, digite sobre o campo do monitor serial o comando 

AT tudo em caixa alta e pressione ENTER conforme a Figura 6. 
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Figura 6 – Interface serial da IDE Arduino, inserindo primeiro comando AT. Fonte: elaborada pelos 

autores. 
 

Observe na Figura 6 que após ser informado o comando o ESP01 retorna o comando, 

isto é, um eco, acrescido de um Ok, representando que a comunicação foi estabelecida com 

sucesso. Digite “ATE0” caso deseje remover o eco e ATE1 para habilitar.   

Para realizar a conexão com o sua rede wifi (Figura 7) digite o comando de leitura 

“AT+CWMODE?” para descobrir em qual modo de operação seu ESP01 foi configurado. 

 
Figura 7 – Comando AT+CWMODE?. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 O modulo ESP01 utilizado nesse experimento encontrava-se configurado como 

Access Point Modo. Logo devemos modificar o modo 3 (digite AT+CWMODE=3 e pressione 

ENTER) para que o mesmo opere em STA e Access Point (Figura 8). 

 
Figura 8 – Comando AT+CWMODE=3. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Agora, digite o comando AT+CWLAP para que ESP01 busque todas as redes dentro do 

seu alcance, tal como demonstra a Figura 9.  

 
Figura 9 – Comando AT+CWLAP. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Identifique sua rede wifi e prossiga digitando o comando AT+CWJAP 

=“nomedasuarede”,“senhadasuarede” e clique ENTER conforme a Figura 10. Lembre-se que 

entre as aspas devem conter o ssid e password de sua rede. Exemplo: 

AT+CWJAP=“salamestrado”,“senha”. 

 
Figura 10 – Comando para conexão com roteador. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Finalmente, execute o comando AT+CIFSR para retorno no IP do módulo ESP01 e da 

rede com a qual o usuário está conectado.  

 
Figura 5 – Comando AT+CIFSR. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Caso deseje desconectar de sua rede (roteador), execute o comando AT+CWQAP. 
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