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Objetivo:  Auxiliar na replicação, uso e desenvolvimento de projetos utilizado o ESP32, 

em específico o módulo NodeMCU-32S. Identificar os procedimentos para 

compatibilidade e aplicações com o módulo.  

 

1. Uso com IDE Arduíno. 

− IDE Arduíno – versão 1.8.13. Disponível em https://www.arduino.cc/en/software. 

− Instalar o pack ESP32 para Arduíno.  

Instruções:  

o Tutorial Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=mBaS3YnqDaU&t=25s 

o Tutorial Random Nerds Tutorials: 

https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-

ide-windows-instructions/ 

− Então escolher a placa correta em Tools>>Board>>ESP32 

Arduíno>>NodeMCU-32S. 

Imagem 1 – Seleção board ESP32 
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2. Reconhecimento do módulo ESP32 pelo Gerenciador de Dispositivos. 

− Procurar por gerenciador de dispositivos no menu Inicia. 

Imagem 2 – Busca Gerenciador de Dispositivos. 

 
− Verificar se acontece o erro abaixo. 

Imagem 3 – Verificação de identificação módulo 

 
− No primeiro uso deve aparecer esse aviso em amarelo caso o driver para 

reconhecimento da placa não esteja instalado. 

− Para instalar o driver seguir as orientações em 

https://www.blogdarobotica.com/2020/05/22/instalando-o-driver-

cp210x-para-nodemcu/. 

− Então irá reconhecer a porta USB ao qual conectado o módulo na imagem 

abaixo a ‘COM5’. Variando conforme computador ou entrada USB. 

Imagem 4 – Validação da identificação 

 
− Conforme imagem 1 selecionar a porta USB ao qual foi conectado em 

Tools>>Port>>”COMx”. 

 

3. Tutorial com aplicações básicas desejadas.   

− O principal canal para com tutoriais utilizado será o 

https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/. 

− Nele contém informações com de passos básicos até mais avançados. 
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− Outros canais conforme necessidade adiciono como referência 

posteriormente. 

 

4. Erro: ‘Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header’ 

− Erro devido demorar para a comunicação ao enviar novo código ao ESP32. 

− Encontrei duas soluções. 

o O primeiro é adicionar um capacitor de 10 uF entre pinos de enable 

‘E’ e ‘GND’. Disponível em 

https://randomnerdtutorials.com/solved-failed-to-connect-to-esp32-

timed-out-waiting-for-packet-header/. 

o O segundo manual pressionado os botões do módulo conforme 

sequência vista em https://www.youtube.com/watch?v=v8s-

UMqcTJs. 

 

5. Numeração I/O ESP32 na IDE Arduíno. 

− Para identificar uma I/O do modulo do ESP32 deve ser feita pela 

numeração do GPIO e não pelo pino do módulo ou microcontrolador.  

 

6. Instalar biblioteca “Adafruit_ADS1X15.h” 

− Biblioteca de configurações da família ADS1X15 para ESP32.  

− Para adicionar seguir caminho descrito a seguir: Tools >> Manage 

libraries. 

Imagem 4 – Instalando biblioteca parte 1 

 

− Digite ‘Adafruit_ADS1X15’ e clique em “install”.  

− Verificar a versão se é igual a indicada na imagem 5.  

− Caso for diferente verificar se ocorreram alterações que modificam o 

código ou uso. 

− Optar por usar a mesma versão de biblioteca. 
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Imagem 5 – Instalando biblioteca parte 2 

 

 

  

 

  

 

 


