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Objetivo: Tornar visível o fluxo de uso dos recursos da FT por meio de gráfico tipo Sankey 

Introdução: Os recursos que a FT possui para investir são provenientes de várias fontes como
Reitoria, Fapesp e Extensão. A FT também usa esses recursos em diferentes setores como
graduação, pós-graduação, pesquisa, obras, etc. O atual montante desses recursos e o fluxo de
gastos geralmente são desconhecidos da maioria da comunidade da FT. Proponho aqui uma forma
visual de apresentar as informações do fluxo de gastos e disponibilizá-las mensalmente no futuro
portal da transparência proposto pela Direção.

Proposta: Uma forma de se fazer isso é visualizar o fluxo de recursos por meio de gráficos tipo
Sankey. Um exemplo desse gráfico é mostrado a seguir onde se ilustra valores hipotéticos do fluxo
de gastos para um determinado mês. No gráfico estão apresentadas as entradas de recursos via
Fapesp, Extensão e via Saldo remanescente do mês anterior e os gastos para os cursos de
graduação (Engenharia Ambiental – EAmb, etc), Pós-graduação, Pesquisa e Obras. Um maior
detalhamento dos gastos pode ser facilmente apresentado. Gráficos similares para cada área -
Graduação (individualmente por curso), Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - podem também ser
construídos, como mostrado na página seguinte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sankey_diagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Sankey_diagram


Implementação: A partir de um arquivo texto (a.dat) com os dados referente a um determinado
mês é criado (pelo setor financeiro, Direção ou outro setor) o gráfico Sankey usando um script bash e
Python conforme mostrado a seguir. Um exemplo do arquivo é apresentado a seguir com os dados
usados para gerar a figura da página anterior. Em qualquer terminal Linux, o gráfico no formato PNG
ou PDF para ser apresentado no portal pode ser criado usando o seguinte comando:

$ bash plot-sankey

A execução do comando acima e a inserção do gráfico no portal pode ser feito pelos funcionários do
setor de informática. Uma outra forma seria criar um sistema informatizado que coleta via Web os
dados do arquivo a.dat, gera automaticamente os gráficos e os insere no portal.

Exemplo de arquivo a.dat contendo informações do uso de recursos. 

# flows labels orientations
300,Orc. Maio,0
20,Extens,1
5,Fapesp,-1
-5,EAmb,1
-10,ETel,1
-2,ETrans,1
-5,BSI,1
-2,TA,1
-6,TADS,1
-4,TCiv,1
-9,PosG,-1
-4,Obras,-1
-10,Pesq,-1
-268,Saldo,0

A primeira linha (iniciada com #) é apenas um comentário para indicar onde serão usados os dados
no script Python. A primeira coluna indica os valores de entrada (>0) ou de gasto (<0) de recursos
(em R$ 1000). A segunda coluna indica a origem ou destino daquele recurso. A terceira coluna
representa a orientação das flechas no gráfico Sankey: 0=da esquerda para a direita;



1=partindo/saindo para/de cima; -1= partindo/saindo para/de baixo. Os dados devem ser separados
por vírgula. 

Script plot-sankey escrito em bash/Python para obter os dados do arquivo a.dat, construir o
gráfico Sankey e gerar um figura PNG e PDF.

============================================================================
#!/bin/bash
#para mudar a cor do grafico, escolher os codigos HEX das cores em 
#https://www.color-hex.com/

#determina o numero de linhas com dados em a.dat
nn=`wc -l a.dat | awk {'print $1'}`
n=$(($nn – 1))

#cria arquivo apenas com os dados sem a 1a linha de comentário
tail -$n a.dat > b.dat

#transforma colunas em linhas
cut -d, -f1 b.dat > a
flows=`paste -s -d, a`

cut -d, -f2 b.dat > a
lab=`paste -s -d, a`

#ajusta formato para script Python
lab1=`echo $lab | sed 's/,/","/g'`
labels="\"${lab1}\""

cut -d, -f3 b.dat > a
orient=`paste -s -d, a`

rm a b.dat

#cria script Python

cat > gr << EOF
#!/usr/bin/env python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.sankey import Sankey

# set Latex fonts
plt.rc('text', usetex=True)
plt.rc('font', family='serif')

# Create a new figure of size 8x6 points, using 80 dots per inch
plt.figure(figsize=(8,6), dpi=80)
# Create a new subplot from a grid of 1x1
plt.subplot(111)

Sankey(margin=0.6, head_angle=110, gap=0.65, radius=0.2, shoulder=0.03, 
facecolor='#e30067',linewidth=1.2, scale=0.01, offset=0.4, 
format='%.0f', flows=[$flows],
labels=[$labels],
orientations=[$orient]).finish()
plt.title("Uso de recursos FT/ Junho/2019  (valores em R\\$ 1000)")

# Save figure using 100 dots per inch
plt.savefig("a.png",dpi=100)
plt.savefig("a.pdf")
# Show result on screen
#plt.show()
EOF

#executa script Python criado para produzir a figura a.png e a.pdf



python gr

Também é possível visualizar o fluxo de vários meses conectados, conforme ilustrado na figura a
seguir para os meses de Janeiro a Junho. Esse gráfico foi obtido com o script plot-sankey-
conectado.

Script plot-sankey-conectado  escrito em bash/Python para obter os dados dos arquivos
Janeiro.dat, Fevereiro.dat,  Marco.dat,  Abril.dat,  Maio.dat,  Junho.dat   e
construir o gráfico Sankey acima.

===================================================================================
#!/bin/bash
rm gr
touch gr

cat << HERE > gr
#!/usr/bin/env python

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.sankey import Sankey
# set Latex fonts
#plt.rc('text', usetex=True)
#plt.rc('font', family='serif')

fig = plt.figure(figsize = (37, 6), frameon = False)
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, xticks = [], yticks = [], title='Uso de recursos da
FT/2019 (valores em R\\$ 1000)')

sankey = Sankey(ax = ax,
        format = '%.0f',
        head_angle = 110,
        gap = 0.65,
        scale = 0.01,
        margin = 0.6,
        offset = 0.4,
        shoulder = 0.03,
        radius=0.2
        )
HERE



j=-2
for i in Janeiro.dat Fevereiro.dat Marco.dat Abril.dat Maio.dat Junho.dat; do

mes=${i%.dat}
j=$((j+1))

nn=`wc -l $i | awk {'print $1'}`
n=$(($nn - 1))
tail -$n $i > b.dat

cut -d, -f1 b.dat > a
flows=`paste -s -d, a` 

cut -d, -f2 b.dat > a
lab=`paste -s -d, a`
lab1=`echo $lab | sed 's/,/","/g'` 
labels="\"${lab1}\""
cut -d, -f3 b.dat > a
orient=`paste -s -d, a`

rm a b.dat

if [ "$mes" == "Janeiro" ]
then
cat << HERE >> gr

sankey.add(
    label = 'Janeiro',
    flows=[$flows],
    labels=[$labels],
    orientations=[$orient]   
    )
HERE
else 
cat << HERE >> gr

sankey.add(
    label = '$mes',
    flows=[$flows],
    labels=[$labels],
    orientations=[$orient],
    prior = $j,
    connect = (1, 0)
    )
HERE
fi
done
cat >> gr << HERE

plt.legend(loc='upper right')
sankey.finish()
plt.savefig("a.png",dpi = 300,frameon = None)
#plt.savefig("a.pdf")
plt.show()
HERE

python gr
===================================================================================


