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Objetivo do meu teste 
Nosso principal objetivo será mostrar o tempo que cada um dos 

microcontroladores que nós temos trabalhado gastam para 

executar uma série de comandos ( um programa simples ). 

Faremos um programa que executará um milhão de interações, e 

a partir da iteração cem mil, executaremos comandos para que o 

LED interno pisque. 

 

 

https://hilo90mhz.com/arduino-esp32-esp8266-101-speed-test-comparison-chart/ 

Divide Float : 

ESP32:  83.462 ms 

Uno    :    1.398 ms 

59.7 vezes mais rápido 

Outros parâmetros 

variam de 10x a 170x  

Teste específico  Chester Lowrey 
  

https://hilo90mhz.com/author/chester/
https://hilo90mhz.com/author/chester/
https://hilo90mhz.com/author/chester/


Microcontroladores que utilizaremos 

Arduino Uno 

Arduino Nano Atmega 328p 

Arduino Leonardo Pro Micro 

Arduino Mega ADK 

Arduino Mega 2560 

Arduino Due 

STM32F103C8T6 

STM32 Maple Mini 

ESP12 ESP8266 

ESP32 NodeS 



www.fernandok.com 
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Diferentes Arquiteturas rodando o mesmo código 

Atmega328 ARM M3 STM32F103 Esp32 

Arduino IDE “GCC” 



Diferentes Arquiteturas rodando o mesmo código Arduino IDE “GCC” 

unsigned long inicio, tempoTotal; 
unsigned long contador = ITERACOES; 
long int LEDcounter = 0; //contador de piscadas do 
LED 
boolean alternador = false; //controlador para 
alternar a ativação do LED 
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //desliga o LED 
long int i; 
inicio = millis();//guarda o tempo de inicio da 
execução do algoritmo 
//iterações 
for ( i = 0; i < contador; i++) { 

if (i+1 > FLASH)  
{ 
LEDcounter++; 
if (alternador) { 

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
alternador = false; 
} else { 
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 
alternador = true; 

      } 
       } 

       } 
tempoTotal = millis() - inicio; //calcula o tempo 
gasto na execução do algortimo (resultado em ms) 



7 

Arduinos – ESP32/8266s – STM32  

Barra quanto maior mais rápido 

2x essa barra pois é dual CORE 



8 

Destaques do teste 

STM32 F103RCBT6 

R$ 28,00 

120K Flash 20k ram 

72 mhz 

 

STM32 F103C8T6 

R$ 14,00 

64K Flash 20k ram 

72 mhz 
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O mais rápido 

1 



Em www.fernandok.com 
 
Download arquivo  PDF dos diagramas 
Download arquivo  INO do código fonte 
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