
TESTE 
DE QUALIDADE
DE WI FI-

Será que eu preciso de um roteador novo?



Introdução

Anteriormente, te enviamos um material contando 
alguns segredos que poderiam estar afetando a 
qualidade da sua internet, assim como te ensinamos
a testá-la, a m de te ajudar a descobrir se a culpa 
da sua internet estar ruim é do provedor ou não. 

Já nesse Guia prático, vamos te apresentar um 
aplicativo totalmente gratuito disponível no Google 
Play, para que você possa medir a qualidade do 
seu Wi-Fi a partir do seu smartphone ou tablet.

Preparamos um passo a passo rápido e simples para 
facilitar o seu aprendizado.

Bom proveito!



Wi-Fi Analyzer

Um aplicativo muito bom e que indica-
mos para você testar a qualidade do seu 
Wi-Fi é o Wi-Fi Analyzer que você pode 
baixar clicando

O Wi-Fi Analyzer permite você visualizar 
as redes sem o que forem encontradas 
pelo seu dispositivo, apresentando diver-
sas informações do desempenho dessas 
redes e exibindo a qualidade do seu 
Wi-Fi. 

Com esse aplicativo, você terá cinco 
opções de análise de rede que são:

aqui.

Gráco de Canais: para que você possa 
identicar a rede mais potentes entre todas
as disponíveis; 

Gráco de Duração: te ajudará a desco-
brir se existe interferência de outros apa-
relhos no sinal de Wi-Fi, como babá 
eletrônica, telefone sem o, entre outros;
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Classicação do Canal: com esta análise 
você saberá qual a melhor rede para 
conectar; se a rede 2,4 ou a 5Ghz; 

Lista de Pontos de Acessos: essa função 
te possibilita conhecer todas as redes que
estão ao seu alcance;

Medidor de Sinal: aqui você vai descobrir 
se é necessário um roteador a mais ou não. 

Cada opção aparece em uma janela do
aplicativo, ou seja, basta arrastar a janela 
para o lado para analisar a próxima função.

Agora, vamos te explicar como funciona 
na prática cada análise. Vamos lá?



1° janela: Gráco de Canais 
Identica as redes de Wi-Fi mais potentes
que estão ao seu alcance 

 
Com o Wi-Fi Analyzer instalado em seu 
smartphone, tablet ou qualquer outro dis-
positivo Android, inicie o aplicativo.

Em seguida, exibirá um gráco de canais, 
que possibilita visualizar a potência (força) 
do sinal de todas as redes disponíveis e 
os canais que elas estão usando. 

2° janela: Gráco de Duração
Saiba se a babá eletrônica ou outro aparelho está 
interferindo o sinal do seu Wi-Fi 

 O gráco de duração mostra a intensida-
de do sinal ao longo do tempo de conexão. 

Essa função serve para você analisar se 
existe algo interferindo no sinal do seu Wi-Fi,
como é o caso da babá eletrônica, telefo-
ne sem o, liquidicador, microondas entre 
outros.

O gráco de duração apresenta também, 
qual rede mantém a melhor constância no 
uxo de dados, caso exista mais de uma 
rede disponível.

Ao realizar esse teste, caso você esteja com 
algum desses aparelhos ligados, experimente
desligá-lo e você perceberá claramente a 
diferença no gráco, e concluirá, que era 
isso, que estava prejudicando a sua internet.
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3° janela: Classicação do Canal
Saiba qual a melhor rede para você conectar - 2,4 
ou 5 Ghz

 	A classicação de canal é muito simples: bas-
ta selecionar a rede sem o a qual você está 
conectado, que o aplicativo irá mostrar quais 
são os canais dentro da rede, classicando a 
qualidade de cada um.

Se a rede selecionada estiver com vários ca-
nais poluídos, conforme mostram as estrelinhas, 
você tem a opção de fazer a troca da rede 
manualmente no seu dispositivo para aquela 
que estiver melhor; a 2,4 ou a 5Ghz.

 

4° janela: Lista de Pontos de Acesso
Conheça todas as redes ao seu alcance

 A	  lista de pontos de acesso exibe todos os pon-
tos de acesso no alcance, com informações 
como nome da rede, o canal usado, força do 
sinal, endereço IP, protocolo de segurança, fre-
quência e nome do roteador. 



5° janela: Medidor de Sinal
Saiba se é necessário um roteador ou mais

E na última janela, temos o medidor de sinal, 
que permite que você analise a potência do 
sinal da rede sem o. 

Com o auxilio dele, você pode, por exem-
plo, andar por todos os cômodos da casa 
para vericar em qual lugar o alcance do 
sinal é melhor.

Ah! Não se assuste com o barulho que irá 
fazer, pois quanto mais intenso o barulho car, 
melhor o sinal de Wi-Fi. 

Você descobrirá também, através desse re-
sultado, se será preciso mudar o roteador de 
lugar ou se será necessário mais um roteador 
na casa para que o Wi-Fi funcione bem em
todos os cômodos.



Agora que você já fez o teste e notou que o Wi-Fi 
funciona bem em todos os cantos da casa, ca evidente 
que você não precisa de um roteador novo.

Por outro lado, se você identicou interferências no sinal, 
trocou o roteador de lugar e ainda assim, o Wi-Fi não fun-
cionou direito, acredite você pode estar precisando de 
um novo roteador.

E aí, gostou do teste?

Caso queira nos contar sua experiência com o aplicativo, 
basta entrar em contato com a Linca através de qualquer 
uma das redes sociais disponíveis no rodapé!

Grande abraço!

 

Acompanhe nossas redes!

Roteadores
Internet

bra ótica TV a Cabo

Conclusão
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