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1 RESUMO 

 

Este artigo busca documentar o comportamento da rede sem fio (wi-fi), qual o 

seu alcance, tempo de resposta em espaço urbano e aberto utilizando a 

plataforma Arduino, capacidade dos dispositivos compatíveis a tal tecnologia, 

para assim, encontrar as formas mais assertivas de sua aplicação, sejam através 

de serviços consumidos via página web, aplicativos para feitos para esse fim ou 

sensores nativos da plataforma, nos mais diversos segmentos de suas 

aplicações. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pertence a uma série de outros que serão redigidos, visando um 

estudo mais formal e documentado sobre a plataforma Arduino, isso se gerou 

pelo fato desse material não possuir documentação adequada tendo em vista a 

dificuldade em encontrar dados sobre o fabricante/modelo referente as Shields 

do Arduino, ou seja, na maioria das vezes, temos que recorrer a diversos sites 

e/ou vídeos encontrando diversos temas difusos para assim galgar algo 

relacionado a este tipo de projeto. Descriminado ao longo deste artigo, 

buscaremos criar uma documentação que sirva de base para rede Wi-Fi e 

Arduino, de Shields e roteadores mais conhecidos no mercado, procurando 

sanar dúvidas de desenvolvedores que utilizam esta plataforma, estudaremos o 

seu tempo de resposta nas mais diversas condições, locais, acessórios usados, 

influência de ondas dos aparelhos que já estão inseridos em nosso dia a dia, 

autonomia dos aparelhos usados, alcance da rede, compatibilidade entre 

módulos e aparelhos, viabilidade de sua usabilidade, autonomia da rede, 

manutenibilidade dos aparelhos, entre outros. Usaremos o sensor ESP8266 para 

realizarmos os mais diversos tipos de testes, como alcance, manutenção, 

inserção de novos dados e principalmente o de sua segurança (SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO REDE WIFI COM ARDUINO E 

WEBSITE, 2016) pois podem surgir brechas no sistema devido ao seu sistema 

de segurança nativo ser de baixa segurança, precisamos inserir senhas e níveis 

de encriptação dos mais diversos níveis de hierarquia de permissão: 

 



 

...para este projeto foram desenvolvidos diferentes níveis de credenciais de usuários para 

diferentes tipos de ações que podem ser realizadas no sistema. Em um nível hierárquico mais 

baixo, o usuário é automaticamente identificado ao entrar na rede de cobertura do hotspots 

disponibilizado na residência. Como esse artifício utiliza o endereço MAC da placa de rede do 

dispositivo para credencial de acesso, a interação com o sistema proporciona apenas o 

acendimento das luzes externas para avaliação de segurança do perímetro. (SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO REDE WIFI COM ARDUINO E WEBSITE, 2016. 

P.7)  

 

3 OBJETIVO 

 

Este artigo busca ser a referência documentada sobre parte do conhecimento 

que se detém na internet acerca da Shield de Wi-fi (ESP8266) ligada ao Arduino 

UNO R3 (escolhido por ser a opção mais usada), que se encontra em diversos 

meios de comunicação não formal, gerando assim um déficit de conhecimento 

escrito pois na maioria das vezes precisamos de algo documentado para 

referenciarmos e nos inspirarmos para desenvolver nosso projeto. 

 

4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

No caso o teste de Minatel foi feito com modus operandi padrão, usando um 

roteador de custo médio (TP-Link modelo TL-WR841N) como intermediário ao 

sistema, foi-se usado um serviço web que estava sendo consumido pela placa 

ESP8266, os testes consistiam em medir a distância e o tempo de resposta em 

baterias de teste utilizando os comandos enviados a placa, resultando em 

vergonhosos 140 metros. Podemos ressaltar que o teste de Minatel foi feito em 

campo aberto e que certamente terá seu alcance reduzido por mais da metade 

quando testado em espaços que possuam obstáculo, isso ocorre devido a placa 

utilizar ondas de rádio frequência de médio e curto alcance. Dentro do espaço 

urbano existem interferências dos mais variados tipos, sejam elas pelas ondas 

de rádio com longo alcance podendo ser dos dois tipos AM ou FM oriundas no 

espaço por rádios locais e regionais, ondas bluetooth de celulares e aparelhos 

compatíveis, wi-fi de praticamente toda residência ou ponto comercial, ondas de 

comunicação de dispositivos sem fio, de TV, micro-ondas, entre outros. Outros 

testes de curto alcance e mais simples podem ser feitos, como ligar os comandos 



 

pelo serial monitor (ferramenta nativa da interface de programação do Arduino) 

que estabelece uma comunicação em tempo real com a ESP8266, mandando 

os comandos e recebendo a resposta deles, outro meio seria por uma aplicativo 

desenvolvido somente para esse fim, a emissão e recepção de dados e 

comandos enviados via a rede Wi-Fi da ESP8266.  

  

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Os dados iniciais se mostraram desastrosos, quando testados em campo 

com obstáculos urbanos. O local inicial escolhido foi um espaço dentro da 

instituição, com a interferência de tantas ondas dos mais variados tipos, o tempo 

de resposta da ESP8266 ficou com alta latência, gerando um atraso médio de 

quase 5 segundos de resposta a cada comando emitido, isso se deve ao fato do 

local ficar próximo a aparelhos micro-ondas, rede wi-fi da instituição, ondas da 

radio local, telefones, celulares, periféricos bluetooth, entre outros. 

 O teste se mostrou promissor quanto a coleta de dados, o tempo de 

resposta aos comandos enviados para a ESP8266 durante todas as baterias de 

testes foram armazenados em um banco de dados local, para assim durante a 

segunda fase dos testes, tentarmos isolar todo o atrapalho a nossa rede de 

comunicação para tentarmos reduzir o tempo de resposta para menos de 2 

segundos. 
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