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• Processing é uma linguagem de programação 
gratuita e de código aberto construída para 
artes eletrônicas e projetos visuais; 

• Tem como principal objetivo ensinar noções 
básicas de programação de computador em 
um contexto visual; 

• Projeto iniciado em 2001 por Casey Reas e 
Ben Fry, ambos ex-membros do Grupo de 
Computação do MIT Media Lab. 

Processing 
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Processing 

• O IDE da Processing inclui um sketchbook, 
uma alternativa para organizar projetos sem 
adotar o padrão utilizado na maioria das IDEs. 

• Os sketches (programas) criados são uma 
subclasse do Java Papplet, classe que 
implementa a maioria das funcionalidades da 
Processing. 

• Ao compilar todo o código do sketch é 
traduzido para Java. 

Processing 

• IDE da Processing: 
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Processing 

• Um dos objetivos da Processing é atuar como 
uma ferramenta para não-programadores ou 
iniciantes em programação, através da 
satisfação imediata com um retorno visual, 
por exemplo: 

 

println("Olá Pessoal!"); 

Processing 

• Fácil e rápido retorno visual, por exemplo, 
desenho de uma elipse: 

 

size (200, 200); // Tamanho da tela 

ellipse (100, 100, 190, 190); 
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Processing 

• Recebendo dados do  

    Arduino: 

Processing 

• Sketch (Arduino): 
 
const int LM35 = A0; 
const int ATRASO = 5000; 
const float BASE_CELSIUS = 0.4887585532746823069403714565;  
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  Serial.println(lerTemperatura(), 1); 
  delay(ATRASO); 
} 
 
float lerTemperatura() { 
  return (analogRead(LM35) * BASE_CELSIUS);  
} 
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Processing 

• Sketch – Exibição no Console (Processing): 
 
import processing.serial.*; 
 
Serial porta; 
 
void setup() { 
  // Exibir na saída padrão as portas disponíveis 
  println(Serial.list()); 
 
  // Abrir a porta utilizada pelo Arduino 
  porta = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 
} 

Processing 

• Sketch – Exibição no Console (Processing): 
 
void draw() { 
  // Verificar se há bytes a serem lidos 
  if (porta.available() > 0) { 
    // Ler a String recebida 
    String temperatura = 
      porta.readStringUntil('\n'); 
 
    // Exibir na saída padrão o dado recebido 
    println(temperatura); 
  } 
} 
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Processing 

• Sketch – Exibição na GUI (Processing): 

 

Processing 

• Sketch – Exibição na GUI (Processing): 
 
import processing.serial.*; 
  
Serial porta; 
  
void setup() { 
  frame.setTitle ("Termômetro Digital"); 
  size(300, 200); 
  fill(0); 
  textFont(createFont("SansSerif", 18)); 
  textAlign(CENTER); 
  println(Serial.list()); 
  porta = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 
} 
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Processing 

• Sketch – Exibição na GUI (Processing): 
 
void draw() { 
  // Verificar se há bytes a serem lidos 
  if (porta.available () > 0) { 
    background (200); 
 
    // Ler a String recebida 
    String temperatura = 
porta.readStringUntil('\n'); 
 
    text("Temperatura: " + temperatura + "°C", 
width/2, height/2); 
  } 
} 

Processing 

• Envio de dados para o  

    Arduino: 
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Processing 

• Sketch (Arduino): 
 

int LED = 13; 
int entrada = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(LED, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  if (Serial.available() > 0) { 
    entrada = Serial.read(); 
    if (entrada == '0') 
      digitalWrite(LED, LOW); 
    else if (entrada == '1') 
      digitalWrite(LED, HIGH);   
  } 
} 

Processing 

• Sketch (Processing): 
 
import processing.serial.*; 
 
Serial porta; 
PImage imagem; 
int valor = 0; 
 
void setup() { 
  frame.setTitle ("Controle do Led"); 
  size (800,480); 
  println("Portas seriais disponíveis:"); 
  println(Serial.list()); 
  String nomePorta = Serial.list()[0]; 
  porta = new Serial(this, nomePorta, 9600); 
  imagem = loadImage("led-off.png"); 
} 
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Processing 

• Sketch (Processing): 
 
void draw() { 
  fill(0); 
  textFont(createFont("SansSerif", 36)); 
  text("Controle do Led", 10, 40); 
   
  textFont(createFont("SansSerif", 18)); 
  text("Clique sobre a imagem para acender ou apagar 
o led.", 10, 80); 
   
  // Exibir a imagem carregada 
  image(imagem, 250, 120); 
} 

Processing 

• Sketch (Processing): 
 

void mouseClicked() { 
  if (valor == 0) { 
    valor = 1; 
    imagem = loadImage("led-on.png"); 
    porta.write('1'); 
    println("Enviando: 1"); 
  }  
  else { 
    valor = 0; 
    imagem = loadImage("led-off.png"); 
    porta.write('0'); 
    println("Enviando: 0"); 
  } 
} 


