
CAPÍTULO 3

DIAGNÓSTICO DO FUNDO CONSTITUCIONAL  
DE FINANCIAMENTO DO NORTE (FNO)1

Daniel Pereira Sampaio

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2014, foram completados 25 anos da criação dos fundos constitucio-
nais de financiamento. Previstos na Constituição Federal (CF) de 19882 e regula-
mentados pela Lei no 7.827/1989, eles têm por objetivo promover a redução das 
desigualdades econômicas e sociais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Sua atuação, segundo a legislação federal, deve seguir a orientação dada por meio 
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dos planos regionais 
de desenvolvimento (PRDs). Estes instrumentos de financiamento ao desenvol-
vimento regional são ofertados ao mercado por meio de condições de crédito 
favoráveis, tendo como alvos prioritários os micro e pequenos produtores rurais e 
empresariais, e têm contribuído para a dinamização de atividades produtivas nas 
macrorregiões onde atuam (Macedo e Matos, 2008).

Em 2007, no início do segundo governo Lula, entra em vigor a PNDR 
(Decreto-Lei no 6.047/2007), que orienta a atuação da política regional em âmbito 
federal. Entre as principais inovações desta política, encontram-se a abordagem 
em múltiplas escalas espaciais, a criação de uma tipologia em uma escala micror-
regional e a valorização da cultura e diversidade regional. Neste sentido, a referida 
política busca articular um conjunto de ações com o objetivo de aumentar o em-
poderamento local a partir da dinamização de atividades produtivas que visem à 
geração de emprego e renda, com vistas a uma maior coesão econômica, regional 
e social (Brasil, 2012).

Consoante aos princípios norteadores da PNDR, foi elaborado em 2008 o 
Plano Amazônia Sustentável (PAS).3 Este plano estratégico, com enfoque regional, 
tem por objetivo promover o desenvolvimento da região amazônica, com inclusão 

1. O autor agradece pelos comentários de Guilherme M. Resende, Fernando C. de Macedo, Aristides Monteiro Neto e 
Murilo J. S. Pires, isentando-os de qualquer responsabilidade sobre o texto.
2. Ver também o art. 159, I, alínea c, da CF/1988.
3. A partir das discussões realizadas no âmbito da I Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional (CNDR) 
ocorrida em 2012 e 2013, foram levantadas as diretrizes para a Nova PNDR e o Plano Regional de Desenvolvimento 
da Amazônia (PRDA). 
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social e cidadania, e melhorias da competitividade produtiva (agricultura, indústria, 
turismo, serviços ambientais, entre outros), da estrutura de ciência e tecnologia e 
da infraestrutura (energética, logística e de comunicações) a partir do enfoque da 
sustentabilidade ambiental, com ênfase nas regiões de menor nível de desenvol-
vimento (Brasil, 2008). 

Para atender especificamente ao Norte, encontra-se o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO). Os recursos deste fundo são operacionalizados 
pelo Banco da Amazônia (Basa), sendo aplicados atualmente segundo a agenda 
prioritária para a atuação da PNDR e do PRD estabelecido pela Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam),4 qual seja, o PAS. Compõe os recursos do 
FNO a parcela de 0,6% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e a do Imposto de Renda (IR),5 valores que são repassados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), sendo somados aos retornos das aplicações e concessões 
de empréstimos (Cintra, 2007). 

Este capítulo tem como objetivo analisar a distribuição dos recursos do 
FNO no período de 1995-2012 no sentido de contribuir na perspectiva da 
avaliação e do monitoramento dos instrumentos da PNDR (Resende, 2013). 
Para tal, utiliza uma abordagem em múltiplas escalas espaciais, bem como a 
tipologia desenvolvida pela PNDR. Para atingir tais objetivos, o capítulo é di-
vidido em três seções, sendo que a primeira apresenta uma avaliação geral dos 
desembolsos dos FNOs, a segunda mostra uma análise por diferentes escalas 
espaciais e a terceira considera os dados à luz da tipologia da PNDR. Por fim, 
seguem as considerações finais.

2  PANORAMA DO FNO NO CONTEXTO DAS “NOVAS DETERMINAÇÕES URBANAS 
E REGIONAIS” NO BRASIL PÓS-1980

A região Norte é composta por sete Unidades Federativas (UFs), que perfazem 
aproximadamente 5,4% do produto interno bruto (PIB) e 4,7% do valor de trans-
formação industrial (VTI) da manufatura nacional.6 Considerando estas variáveis, 
é a macrorregião que apresenta menor participação dentre todas, o que pode ser 
entendido como reflexo de sua “integração tardia” ao mercado nacional (Becker, 
2009). Entre as principais atividades econômicas, encontram-se a expansão da fron-
teira agropecuária, sobretudo pelo avanço do gado (Rondônia, Pará), a exploração 

4. A região Norte corresponde a sete estados da Federação brasileira, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, 
Roraima, Tocantins e Pará. A área de abrangência da Sudam é a Amazônia Legal, que inclui, além dos estados da região 
Norte, o Mato Grosso e o Maranhão (oeste do meridiano 44°). Neste trabalho, o termo Amazônia será utilizado como 
sinônimo de região Norte.
5. O FCO recebe o mesmo montante do FNO, porém a lei determina que o FNE receba 1,8% do IPI e do IR (sendo 0,9% 
para o semiárido). Estes recursos totalizam 3% do IR e do IPI.
6. Dados do PIB regional (IBGE) e da Pesquisa Industrial Anual (IBGE) referentes ao ano de 2011. Para a série histórica, 
ver Macedo, Pires e Sampaio (2014).
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mineral (principalmente em Carajás, no Pará) e a produção manufatureira da Zona 
Franca de Manaus7 (Amazonas). 

Essa região tem sua população estimada em 15,86 milhões de habitantes 
(IBGE, 2010), estando concentrada nas capitais estaduais e nas Regiões Metropoli-
tanas (RMs) de Belém e Manaus. Parte dela está dispersa em aglomerações urbanas 
que se formaram historicamente ao longo de sua extensa rede fluvial, sendo esta 
uma de suas principais vias de comunicação com as demais cidades (Correa, 1986; 
Becker, 2004). Ou seja, predominam nesta região pequenas cidades com baixa 
densidade populacional que se articulam também por meio de sua infraestrutura 
rodoviária, tendo como vias de integração a Belém-Brasília, a Transamazônica e a 
Cuiabá-Santarém (Becker, 2004).

Coberta pela densa floresta amazônica, a qual detém provavelmente a maior 
diversidade ecológica do planeta, essa região é palco do desenvolvimento de uma 
particular relação entre Estado, homem e natureza em prol de articulações que 
desemboquem em condutas que visem ao desenvolvimento econômico com sus-
tentabilidade ambiental. No bojo deste processo, encontra-se, como um de seus 
instrumentos, o FNO (Brasil, 2008).

Os fundos constitucionais são recursos operacionalizados pelos bancos de 
desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com o intuito de 
promover o desenvolvimento regional a partir da concessão de empréstimos ao 
setor produtivo em condições favoráveis de financiamento. Estes recursos foram 
previstos na Constituição de 1988 e regulamentados por lei federal em 1989 para 
serem utilizados de forma prioritária para os micro e pequenos produtores das 
macrorregiões em que atuam com a finalidade de promover maior geração de em-
prego e renda com vistas à redução das heterogeneidades regionais e intrarregionais 
(Macedo e Matos, 2008; Resende, 2013). 

Os desembolsos do FNO somaram R$ 26,72 bilhões8 no período de 1995 
até 2012, sendo que se deram de modo mais acelerado a partir de 2007, ou seja, 
a partir do ano em que entrou em vigor a PNDR, conforme mostra a curva da 
média móvel no gráfico 1. Além da ação da política regional, é possível atribuir este 
resultado às políticas contracíclicas promovidas pelo governo federal no sentido 
de estimular o crédito como ferramenta para conter os efeitos da crise financeira 
internacional que estourou em 2008 e ainda se encontra vigente. 

 

7. A produção da Zona Franca de Manaus coloca o estado do Amazonas em uma relação particular no Brasil, uma vez 
que, por conta dos incentivos fiscais para atração de empresas do setor manufatureiro promovida pela Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (Suframa), este é o único estado que apresenta superavit comercial com São Paulo (Silva, 
Bacic e Silveira, 2010).
8. A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI).
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GRÁFICO 1
Valores contratados a preços constantes do FNO (1995-2012)¹
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Fonte: Brasil (2014). 
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI).

GRÁFICO 2
Número de operações contratadas pelo FNO (1995-2012)
(Em unidades)
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Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.

Em relação ao número de operações, ocorreu uma mudança na trajetória da 
curva de média móvel antes da observada para os valores dos desembolsos, tendo 
início a partir de 2003, como pode ser visto no gráfico 2. Conforme Cintra (2007) 
e Macedo e Matos (2008), neste ano foi realizado um conjunto de reformas nos 
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fundos constitucionais no sentido de adequá-los às exigências da gestão das insti-
tuições financeiras calcadas nos princípios do Acordo de Basileia. Estas medidas 
atuaram no sentido de melhorar os indicadores econômicos e financeiros dos 
balanços contábeis nos fundos constitucionais.

No período de 1998 a 2000, o valor dos desembolsos cresceu em ritmo 
mais intenso do que o número de operações, o que levou a um aumento do valor 
médio contratado (gráfico 3). Em 2001, ocorreu o segundo pior ano em termos 
de número de operações contratadas e o quinto menos expressivo resultado em 
relação ao valor desembolsado, resultado que levou a um efeito estatístico que 
gerou o maior valor médio da série (R$ 96,35 mil). De 2002 a 2007, a trajetória 
tem queda, sendo revertida posteriormente para um novo ciclo de crescimento, 
mesmo que este não tenha ocorrido de forma expressiva até 2009. A partir deste 
ano, o valor médio contratado pelo FNO mantém valor no patamar de R$ 60 mil. 

GRÁFICO 3
Valor médio das operações contratadas pelo FNO (1995-2012)¹
(Em R$)
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Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

A razão entre os desembolsos dos fundos constitucionais e os repasses da 
STN superou a unidade (gráfico 4) – ou seja, o volume de empréstimos é maior 
do que o de recursos recebidos pelo fundo por parte do STN – para o total dos 
três fundos em 2003, resultado provavelmente relacionado com as reformas que 
reforçaram a perspectiva de operacionalização sob a lógica de mercado (Cintra, 
2007; Macedo e Matos, 2008). Para o caso específico do FNO, essa relação supera 
a unidade em 1999, o que pode ser explicado pela baixa relação obtida nos anos 
de 1996 a 1998, os quais também foram os que apresentaram baixos patamares 
de valores desembolsados, unidades contratadas e valor médio de empréstimos.
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GRÁFICO 4
Relação entre os desembolsos dos fundos constitucionais e os repasses da STN (1995-2012)
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Fonte: Brasil (2014); Ipea. Contas Regionais/IBGE.
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.

GRÁFICO 5
Relação entre os desembolsos dos fundos constitucionais e o PIB (1995-2012)
(Em %)
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Fonte: Brasil (2014); IBGE (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.

Em relação à participação no PIB, os valores desembolsados pelos fundos 
constitucionais mostraram crescimento em 2003 e 2007, alcançando valores 
próximos a 2% em 2012 (gráfico 5). Este mesmo patamar foi obtido pela razão 
entre gastos do FNO e PIB da região Norte neste ano. A curva do Norte esteve 
em patamares próximos aos da curva do total, porém em patamar ligeiramente 
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inferior desde 2004. As exceções desta proximidade entre as curvas são os anos 
de 2010 e 2011, que podem ser explicados pela redução dos valores contratados9 
nestes dois anos da série analisada para o FNO. 

O volume dos repasses do IPI e do IR que ocorrem da STN para os fundos 
constitucionais depende da evolução do valor agregado da produção industrial 
e da dinâmica da renda, o que faz referência à dinâmica da macroeconomia do 
emprego e da renda (Macedo, 2014). Tem relação, por sua vez, com os ciclos de 
crescimento nacionais e também regionais. Conforme mostra a tabela 1, a maior 
parte dos desembolsos do FNO direcionam-se para o investimento, ou seja, a 
criação de novas capacidades produtivas – justamente as que são as maiores gera-
doras de produção, emprego e renda –, que, por sua vez, realimenta a arrecadação 
tributária, o que leva a um ciclo virtuoso e de retroalimentação (Resende, 2013; 
Macedo, 2014). Observam-se também um crescimento da parcela de custeio e 
capital de giro e uma baixa participação da infraestrutura.10

TABELA 1
Valores contratados a preços constantes por finalidade (1995-2012)¹
(Em %)

Período Capital de giro Custeio Infraestrutura Investimento Investimento misto Outros Total

1995-1999 1,53 9,60 0,00 88,84 0,00 0,03 100,00

2000-2002 2,71 21,77 0,00 75,52 0,00 0,00 100,00

2003-2007 0,92 28,42 0,00 70,66 0,00 0,00 100,00

2008-2012 10,40 22,43 0,78 65,87 0,52 0,00 100,00

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

Entre os programas financiados pelo FNO, dois tiveram maior destaque: 
Amazônia Sustentável e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ). O Amazônia Sustentável busca contribuir para o desenvolvi-
mento econômico da região Norte nas bases sustentáveis para empreendimentos 
não rurais (Brasil, 2013). Foi aquele que somou a maior parte dos recursos até 
o ano em que foi instituída a PNDR, sendo posteriormente ultrapassado pelo 
FNO-Pronaf (tabela 2).

9. A preços constantes, conforme mostra o gráfico 1 deste capítulo.
10. O desenvolvimento da infraestrutura nessa região tem certas particularidades, na medida que para sua realização 
são necessários recursos volumosos, ao passo que é baixa a densidade populacional em grande parte de suas cidades 
(Brasil, 2008; 2012).
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O segundo programa que mais somou recursos em termos de desembolsos 
no FNO, a partir da estabilização monetária, foi o Pronaf.11 Trata-se de um 
caso em que são articulados programas federais e de desenvolvimento regional 
com o intuito de promover as atividades agrícolas e agropecuárias mediante 
uso direto da força de trabalho (Brasil, 2013). Como afirmado anteriormente, 
este programa passou a ser o primeiro que mais captou recursos do FNO no 
período de vigência da PNDR, com participação de 2008 a 2012 em 49,72% 
do total (tabela 2).

TABELA 2
Valores contratados a preços constantes por programa (1995-2012)¹
(Em %)

Período FNO-Amazônia Sustentável FNO-Biodiversidade FNO-Pronaf Outros² Total

1995-1999 65,29 0,27 34,43 0,00 100,00

2000-2002 68,78 14,09 17,13 0,00 100,00

2003-2007 37,35 20,82 36,90 4,93 100,00

2008-2012 42,91 0,90 49,72 6,48 100,00

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Notas: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

²  Outros programas: FNO-Amazônia Emergencial, FNO-Amazônia Mais Cultura, FNO-Amazônia Pró-Copa, FNO-
-Empreendedor Individual, FNO-Exposição Feira e FNO-Micro e Pequeno Empreendedor.

Os programas para os quais são direcionados a maior parcela dos recursos 
do FNO buscam promover o desenvolvimento da região, seguindo as orientações 
gerais das diretrizes dos planos de governo PNDR e PAS. Também é possível afirmar 
que o FNO cumpre com os objetivos no sentido de priorizar os recursos para os 
micro e pequenos empreendedores rurais e empresariais, conforme pode ser visto 
na tabela 3. Os miniprodutores são os maiores beneficiários dos recursos do FNO, 
seguidos pelos pequenos e também pelos médios produtores. 

É notável a redução dos desembolsos para os grandes e médios produto-
res no período de vigência da PNDR, embora possa ser verificada uma maior 
concentração neste grupo no período de 1995 a 2002. Com efeito, estas duas 
classificações compõem o grupo por porte de tomador (GPT) 2 e seu valor é 
reduzido em 56% na comparação entre os dois últimos períodos (2003-2007 e 
2008-2012). Este é o menor valor observado para os períodos analisados, indi-
cando que os recursos estão sendo direcionados para os atores prioritários para 
a ação da política regional.

11. Para o Pronaf, em termos nacionais, recomenda-se Schneider, Mattei e Cazella (2004); e para o caso da Amazônia, 
ver Schroder (2010).
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TABELA 3
Participação dos valores contratados pelo FNO por porte de empresa (1995-2012)
(Em %)

Período Grande Médio Mini¹ Pequeno² Pequeno-médio Total GPT 13 GPT 24

1995-1999 10,81 14,00 53,56 21,63 0,00 100,00 75,19 24,81

2000-2002 9,00 29,60 35,74 25,65 0,00 100,00 61,40 38,60

2003-2007 9,26 23,98 49,50 17,27 0,00 100,00 66,76 33,24

2008-2012 3,46 11,02 62,05 22,04 1,44 100,00 85,52 14,48

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Notas: ¹ Inclui PRO (produtor familiar).

² Inclui COO (cooperativas) e ASS (associações).
3 GPT 1: Soma de mini, pequeno e pequeno-médio.
4 GPT 2: Soma de grande e médio.

Essas primeiras análises indicam que o FNO teve uma expansão em suas 
operações, sobretudo a partir de 2003, e, desde a vigência da PNDR, teve maior 
alcance em empresas de menor porte, justamente as que são alvo da política, as 
quais foram acompanhadas pela redução do valor médio contratado. A PNDR tem 
o intuito de promover a redução das desigualdades socioeconômicas e reconhece as 
heterogeneidades intrarregionais, por isso apresenta uma abordagem em múltiplas 
escalas espaciais, que será abordada na próxima seção. 

3  DESEMBOLSOS DO FNO POR MÚLTIPLAS ESCALAS ESPACIAIS  
E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A primeira experiência de política explícita para o desenvolvimento regional no 
Brasil foi realizada pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA)12 no início dos anos 1950. Esta política estava voltada para 
o desenvolvimento da região Norte do país, porém apresentou poucos resultados 
efetivos (Marques, 2013; Oliveira, Trindade e Fernandes, 2014). 

No entanto, os impactos econômicos e sociais de uma grande seca no 
Nordeste e o dinamismo industrial do Sudeste, principalmente pela concentração 
industrial em São Paulo,13 motivaram o diagnóstico do Grupo de Trabalho para o  
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). Elaborado por Celso Furtado nos anos 
1950 a pedido do então presidente Juscelino Kubitschek, o GTDN propunha um 
conjunto de medidas para promover a redução das desigualdades econômicas e 
sociais, entre elas a atração de investimentos por meio de incentivos fiscais (Cano, 2002). 

Do ponto de vista histórico, as desigualdades regionais eram vistas a partir da 
perspectiva macrorregional, particularmente voltadas a atender as regiões menos 

12. A SPVEA já estava prevista na Constituição de 1946, conforme Macedo (2014).
13. Para a concentração industrial, em São Paulo, ver Cano (2007).
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favorecidas pela industrialização, justamente o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. 
Contudo, o aumento da complexidade das relações econômicas, sociais e espaciais 
trouxe novos desafios aos planejadores de políticas públicas. Desde os anos 1980, 
prevalecem as “novas determinações urbanas e regionais” (Cano, 2011), em que são 
observados aumentos das heterogeneidades econômicas, sociais e regionais (Araújo, 
1999; Macedo, 2010). A abordagem em múltiplas escalas espaciais é uma metodo-
logia utilizada pela PNDR que é inovadora do ponto de vista das políticas de desen-
volvimento regional exercidas no Brasil.14 Propôs um diagnóstico macrorregional, 
propostas mesorregionais e atuação microrregional (Decreto-Lei no 6.047/2007).

De acordo com o Decreto-Lei no 6.047/2007, que instituiu a PNDR, a 
ação prioritária de tal política deve considerar as mesorregiões diferenciadas, os 
subespaços regionais, o semiárido, a faixa de fronteira, as regiões integradas de 
desenvolvimento (Rides) e as microrregiões classificadas pela tipologia da PNDR 
como dinâmicas, estagnadas e de baixa renda15 (Decreto-Lei no 6.047/2007). 
Entre estas regionalizações estipuladas como prioritárias para a ação da PNDR,  
a região Norte somente não está inclusa nas Rides e no semiárido (exclusivo para a 
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene).

Uma primeira observação sobre a distribuição dos recursos do FNO por 
estado mostra uma tendência à desconcentração de recursos do Pará em relação 
aos demais estados da região Norte. Contudo, este movimento ocorre de modo 
mais acentuado em sentido aos três demais estados com maior renda, quais sejam, 
Amazonas, Rondônia e Tocantins. Os quatro principais estados do Norte concen-
travam 92,56% do valor total dos desembolsos no período de 1995-2002, valor 
que se alterou para 90,32% no período de vigência da PNDR (tabela 4). 

TABELA 4
Valores contratados a preços constantes por UF (1995-2012)¹ 
(Em %)

Períodos Acre Amazonas Amapá Pará Rondônia Roraima Tocantins Total

1995-2002 4,57 6,44 1,31 50,36 12,49 1,57 23,27 100,00

2003-2012 5,65 16,30 2,10 33,66 20,93 1,47 19,90 100,00

1995-1999 4,32 6,40 1,80 52,03 13,64 2,39 19,41 100,00

2000-2002 4,78 6,47 0,88 48,91 11,48 0,84 26,64 100,00

2003-2007 5,19 13,57 0,56 40,72 14,81 2,62 22,53 100,00

2008-2012 5,91 17,82 2,95 29,74 24,33 0,82 18,43 100,00

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

14. Para uma perspectiva histórica das políticas de desenvolvimento regional no Brasil, recomenda-se Oliveira e  Werner (2014).
15. A distribuição dos recursos pela tipologia da PNDR será tema específico da seção 4 deste capítulo.
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Para os demais estados (Acre, Amapá e Roraima), as participações nos valores 
captados do FNO são baixas. Desde 2003, somente o Acre alcançou valor acima 
de 5% (tabela 4). Como forma de melhor equilibrar a distribuição espacial dos 
recursos do FNO, o Conselho Deliberativo (Condel) da Sudam resolveu, por meio 
da Resolução no 39/2013, “que seja obedecida nas diretrizes e programações anuais 
do FNO a aplicação do percentual mínimo de 5% dos recursos daquele fundo 
constitucional para todos os estados da região Norte” (Brasil, 2013). 

No que tange à distribuição dos desembolsos do FNO, é possível observar 
uma concentração nas cidades de pequeno porte (até 50 mil habitantes), uma vez 
que estas obtiveram participação acima de 80% em todos os anos elencados na 
tabela 5. As cidades médias (100 a 500 mil habitantes) obtiveram um crescimento 
substantivo na comparação dos períodos de 1995 e 2012. É possível observar que 
não há valores para cidades entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, uma vez que 
esta região não tem cidades deste porte de acordo com os censos demográficos de 
2000 e 2010. 

TABELA 5
Valores contratados a preços constantes por porte de município¹ 
(Em %)

Habitantes 1995² 2000 2010 2012³

A partir de 5 mil 4,07 9,43 11,57 6,07

De 5 mil a 10 mil 11,38 19,89 10,53 8,36

De 10 mil a 20 mil 18,17 16,85 14,17 19,70

De 20 mil a 50 mil 30,22 29,17 42,59 31,25

De 50 mil a 100 mil 20,04 14,00 13,77 17,98

De 100 mil a 250 mil 2,49 5,52 3,53 9,94

De 250 mil a 500 mil 4,78 4,13 2,21 3,11

De 500 mil a 1 milhão 3,04 0,00 0,00 0,00

A partir de 1 milhão 5,82 1,01 1,64 3,59

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Brasil (2014). Ipeadata (2014). Disponível em: <www.ipadata.gov.br>. Acesso em: 3 out. 2014.
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Notas: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

² População do Censo Demográfico de 1991.
³ População do Censo Demográfico de 2010.

Esses resultados podem ser atribuídos ao padrão de organização espacial16 
específico dessa região, conforme afirmado anteriormente, com elevada parcela 
de sua população localizada nas capitais e RMs e as demais distribuídas em outras 

16. Para o conceito de organização espacial, ver Correa (1986). Para a discussão sobre os diferentes padrões de orga-
nização espacial no Brasil, recomenda-se Macedo (2010), especialmente o capítulo 2.
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partes do território, sobretudo em aglomerações populacionais situadas ao longo 
dos rios e rodovias, marcas de uma ocupação ao mesmo tempo concentrada e 
dispersa (Correa, 1986; Becker, 2004). 

Considerando a série histórica (1995 a 2012), as RMs de Belém e Manaus 
obtiveram um total de 7,74% da captação de recursos do FNO. Entre estas duas 
regiões, a que mais captou recursos foi Manaus (5,86%). As capitais regionais 
(incluindo Belém e Manaus), no período de 1995 a 2012, somaram uma parcela 
de 5,05% do total dos recursos do FNO. Os municípios de Macapá (0,32%), 
Boa Vista (0,40%) e Palmas (0,51%) foram aqueles que tiveram menor peso 
na captação de recursos. Por outro lado, Belém (1,21%), Manaus (0,99%), Rio 
Branco (0,82%) e Porto Velho (0,80%) foram aqueles que tiveram maiores de-
sembolsos (tabela 6). 

Ou seja, pelos dois critérios acima elencados, os recursos do FNO têm contri-
buído para a dinamização de atividades produtivas principalmente nas cidades de 
porte pequeno, médio-pequeno e médio porte na região Norte. Estas informações 
apontam para a capilaridade da atuação do Basa em territórios que geralmente apre-
sentam fragilidades econômicas, sociais e de infraestrutura. Dessa forma, é possível 
entender que está cumprindo com o seu papel de banco de desenvolvimento, de 
acordo com as orientações propostas pela PNDR e pelo PAS.

TABELA 6
Captação de recursos do FNO por regionalização (1995-2012)¹
(Em %)

Regionalização 1995-2012 1995-2007 2008-2012

RMs de Belém e Manaus 7,74 6,55 8,99

Capitais estaduais 5,05 5,67 4,40

Faixa de fronteira 7,15 7,08 7,23

Cidades gêmeas 0,91 0,88 0,95

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

Uma outra possibilidade de regionalização da distribuição dos recursos 
segundo as prioridades estabelecidas pela PNDR se dá pela área de fronteira.  
Os valores desembolsados por esta região somaram 7,15% do total no período 
de 1995 a 2012. Para o período de vigência da PNDR (2008-2012), este valor 
aumentou ligeiramente para 7,23%. Os municípios desta região de fronteira com 
países da América do Sul que mais se beneficiaram destes recursos foram Porto 
Velho (capital de Rondônia, 0,81%), Xapuri e Sena Madureira – limítrofes a Rio 
Branco, capital do Acre, com respectivamente 0,60% e 0,51% (tabela 6).
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Entre as cidades que fazem parte da zona de fronteira com países da América 
do Sul, em algumas delas, ocorrem maiores interações entre os grupos locais de 
distintos Estados nacionais. Nestes territórios, são compartilhados entre dois países 
fatores de produção, serviços públicos e privados com implicações para a atuação 
do Estado (Becker, 2004; Brasil, 2010). Na região Norte, estas cidades gêmeas17 
fazem parte do Arco Norte e tiveram uma participação no total dos desembolsos 
do FNO em 0,91% e 0,95%, respectivamente, nos períodos de 1995 a 2012 e 
de 2008 a 2012.

Os dados apresentados ao longo dessa seção mostraram que, como um dos 
instrumentos de financiamento da PNDR, o FNO tem estado mais direciona-
do para as áreas de atuação da política no sentido de reduzir as desigualdades 
regionais e intrarregionais. Um dos principais elementos que apontam para esta 
afirmação está relacionado com a desconcentração dos valores desembolsados 
do Pará para as demais UFs, bem como – ainda que em menor magnitude – a 
redução da participação das capitais e o aumento da parcela correspondente às 
zonas de fronteira e cidades gêmeas. Na próxima seção, será avaliada a distri-
buição dos recursos a partir da tipologia criada pela PNDR para orientar a ação 
da política regional.

4 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FNO À LUZ DA TIPOLOGIA DA PNDR

Ao reconhecer as heterogeneidades intrarregionais e com intuito de alcançar uma 
maior coesão econômica e social no país, a PNDR criou uma tipologia a partir 
da escala microrregional para orientar as áreas prioritárias da ação federal no 
território. No sentido de dinamizar atividades econômicas nestas regiões, com o 
intuito de diminuir as persistentes desigualdades sociais, a PNDR tem nos Fundos 
Constitucionais um de seus principais instrumentos de financiamento (Macedo 
e Matos, 2008). 

Os dados utilizados para poder agrupar os municípios que têm diferentes 
dinâmicas no país foram o rendimento médio mensal e a taxa geométrica da va-
riação do PIB municipal, ambos calculados por habitante. Desta maneira, foram 
elencadas as categorias das microrregiões de alta renda, dinâmica, baixa renda e 
estagnada. Somente as regiões classificadas como de alta renda não são prioritárias 
para a ação da política regional (Decreto-Lei no 6.047/2007). Na escala municipal, 
a tipologia da região Norte pode ser visualizada no mapa 1.

17. As cidades gêmeas escolhidas para este cálculo foram: Oiapoque, Assis Brasil, Brasileia, Tabatinga, Benjamin, 
Pacaraima (antiga BV-8), Bonfim e Guajará-Mirim (Becker, 2004).
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MAPA 1
Tipologia da PNDR por município para a região Norte

Fonte: Brasil (2014); IBGE (2014). 
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.

Na região Norte, os municípios de alta renda estão concentrados nas micror-
regiões de Belém (PA), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Manaus (AM), Oiapoque 
(AP), Porto Nacional (TO), Porto Velho (RO) e São Félix do Xingu (PA). Pode 
ser observado que a maior parte destas microrregiões – exceção feita a Oiapoque 
e São Félix do Xingu – estão localizadas nas proximidades das capitais estaduais, 
onde são encontradas as maiores parcelas da população, da produção, de emprego 
e de equipamentos urbanos.

As regiões classificadas como de alta renda pela PNDR obtiveram uma parti-
cipação de 9,08% no período de 2008 a 2012, valor ligeiramente inferior ao obtido 
no período imediatamente anterior (2003-2007, com 9,40%) e superior ao total da 
série (1995-2012, com 8,57%). Em todos os períodos analisados, esta foi a tipologia 
que menos captou recursos do FNO. Por outro lado, a tipologia estagnada foi aquela 
que mais captou recursos deste fundo em toda a série analisada. A maior concentração 
de recursos nestas regiões se deu no período de 1995 a 1999 (48,36%), reduziu-se 
nos períodos posteriores e retomou/aumentou no período de vigência da PNDR 
(47,29%). Em toda a série, a tipologia dinâmica e a de baixa renda foram, respec-
tivamente, a segunda e a terceira maiores tomadoras de valores do FNO (tabela 7). 

De acordo com os dados apresentados, é possível afirmar que, desde o início 
da PNDR, as regiões classificadas como estagnadas foram as mais beneficiadas com 
os recursos do FNO. Esta afirmação pode ser comprovada na medida em que, na 
comparação entre os períodos de 2003-2007 e 2008-2012, todas as tipologias per-
deram participação relativa, sendo que só a estagnada, que já era a mais expressiva, 
aumentou o seu peso na captação deste recurso federal (tabela 7). 
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TABELA 7
Distribuição dos valores contratados a preços constantes por tipologia da PNDR 
(1995-2012)¹
(Em %)

Período Alta renda Baixa renda Dinâmica Estagnada Total

1995-2002 8,57 20,36 25,24 45,83 100,00

2003-2012 9,20 18,19 27,52 45,09 100,00

1995-1999 8,49 16,64 26,52 48,36 100,00

2000-2002 8,65 23,61 24,12 43,62 100,00

2003-2007 9,40 20,60 28,87 41,13 100,00

2008-2012 9,08 16,85 26,77 47,29 100,00

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

A partir das reformas nos fundos constitucionais ocorridas em 2003 (Cintra, 
2007), houve uma redução do valor médio contratado, tendo trajetória revertida 
para aumento a partir do início da PNDR, resultado que está mais atrelado ao 
crescimento das tipologias estagnada e alta renda (tabela 8). 

TABELA 8
Valor médio das operações contratadas por tipologia da PNDR (1995-2012)¹
(Em R$)

Período Alta renda Baixa renda Dinâmica Estagnada Total

1995-2002 59.218,34 64.649,45 40.432,13 56.135,16 52.622,65

2003-2012 61.573,58 36.878,79 40.871,82 79.304,64 53.061,29

1995-1999 51.229,50 47.816,82 31.304,11 48.874,81 42.550,44

2000-2002 68.356,75 82.538,05 56.162,37 65.568,47 66.342,69

2003-2007 47.493,75 41.597,57 41.573,13 62.917,51 48.988,14

2008-2012 74.236,04 34.239,47 40.462,56 90.731,98 55.633,10

Fonte: Brasil (2014).
Elaboração do autor e da Dirur-Ipea.
Nota: ¹ A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI.

Entre as tipologias desenvolvidas para orientar a ação da política regional, a 
estagnada teve liderança em termos de valor médio contratado em todos os períodos, 
exceto nos intervalos de 1995-2002 e 2000-2002, quando o dado mais elevado 
foi o de baixa renda. O maior valor obtido por esta classificação na série ocorreu 
justamente no período da PNDR, quando alcançou o valor de R$ 90,72 mil, 
uma variação de 44,21% se comparado com 2003-2007. Para a tipologia de alta 
renda, o patamar mais elevado da série também foi obtido no período de atuação 
da PNDR. Com efeito, o valor médio contratado alcançou R$ 74,23 mil, uma 
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variação de 56,31% em relação ao período de 2003-2007 (tabela 8). Este resultado 
para as regiões de alta renda pode estar atrelado ao aumento da participação dos 
municípios que compõem as RMs no total da captação de recursos da PNDR, 
conforme analisado anteriormente.

A região Norte é composta por 450 municípios, distribuídos ao longo de 
sete estados que dela fazem parte. Entre as UFs que mais apresentam municípios, 
estão localizados o Pará (144 municípios) e o Tocantins (139 municípios). Nesta 
macrorregião, também são encontrados alguns dos maiores municípios do país em 
termos de extensão territorial, tais como o de Altamira (PA,160 mil km2), Barcelos 
(AM, 122 mil km2) e São Gabriel da Cachoeira (AM, 109 mil km2), o que traz 
implicações para a atuação da política regional. 

A distribuição espacial dos recursos do FNO por município pode ser con-
siderada no mapa 2. A análise visual18 mostra que os recursos se concentram nas 
regiões mais dinâmicas (mapa 1) do ponto de vista das atividades econômicas, 
tais como nas proximidades das capitais estaduais, na região sul de Rondônia e 
no nordeste do Pará. Deste total de municípios, somente três não apresentaram 
nenhuma captação de recursos do FNO ao longo de sua existência. São eles: Santa 
Isabel do Rio Negro (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Pacaraima (RR).

MAPA 2
Valores contratados a preços constantes por município da região Norte (1995-2012)¹,² 
(Em R$ mil)

Fonte: Brasil (2014); IBGE (2014).
Elaboração do autor.
Notas: ¹Classificação por Jenks (Natural Breaks).

² A preços constantes de 2010, utilizando-se como deflator o IGP-DI. 

18. A análise visual da distribuição dos recursos dos fundos constitucionais e variáveis socioeconômicas (PIB per capita 
e Índice de Desenvolvimento Humano – IDH municipal) foi realizado por Almeida Júnior, Resende e Silva (2007).
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De modo a explorar de forma mais específica a distribuição pela tipologia 
da PNDR e também pela escala municipal, é possível elencar por períodos o 
grupo dos cinco e dos dez principais municípios que captaram recursos do FNO, 
conforme a tabela 9.

TABELA 9
Principais municípios em desembolsos do FNO, grupo dos cinco e dos dez principais 
por período (1995-2012)
(Em %)

1995-2012 1995-2002

Ouro Preto do Oeste RO Estagnada 3,30 Couto de Magalhães TO Estagnada 2,05

Irituia PA Estagnada 1,49 Cametá PA Baixa renda 1,81

Ji-Paraná RO Estagnada 1,23 Ponte Alta do Tocantins TO Baixa renda 1,75

Itapiranga AM Dinâmica 1,22 Conceição do Araguaia PA Dinâmica 1,69

Belém PA Alta renda 1,21 Santarém PA Estagnada 1,61

Humaitá AM Dinâmica 1,02 Redenção PA Estagnada 1,59

Manaus AM Alta renda 0,99 Castanhal PA Estagnada 1,34

Marabá PA Estagnada 0,98 Alenquer PA Baixa renda 1,26

Cacaulândia RO Estagnada 0,97 Belém PA Alta renda 1,15

Autazes AM Dinâmica 0,97 Porto Velho RO Alta renda 1,14

GM 5 8,44 GM 5 8,91

GM 10 13,37 GM 10 15,38

2003-2012 2008-2012

Ouro Preto do Oeste RO Estagnada 4,25 Ouro Preto do Oeste RO Estagnada 6,36

Irituia PA Estagnada 1,92 Irituia PA Estagnada 2,96

Itapiranga AM Dinâmica 1,60 Itapiranga AM Dinâmica 2,49

Ji-Paraná RO Estagnada 1,48 Humaitá AM Dinâmica 1,90

Humaitá AM Dinâmica 1,27 Cacaulândia RO Estagnada 1,83

Cacaulândia RO Estagnada 1,23 Ji-Paraná RO Estagnada 1,75

Belém PA Alta Renda 1,23 Urucurituba AM Dinâmica 1,70

Autazes AM Dinâmica 1,20 Belém PA Alta renda 1,39

Urucurituba AM Dinâmica 1,10 Araguaína TO Estagnada 1,30

Manaus AM Alta renda 1,00 Cutias AP Baixa renda 1,21

GM 5 10,52 GM 5 15,54

GM 10 16,28 GM 10 22,89

Fonte: FNO; Ipea. 
Elaboração do autor.
Obs.: GM – grupo de municípios.

Ao serem considerados os períodos levantados na tabela 9, é possível observar 
que a maior concentração dos cinco e dos dez maiores GMs tomadores do FNO 
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está localizada naquele período que corresponde ao da execução da PNDR (2008-
2012). Estão presentes no rol das principais cidades todas as tipologias presentes na 
PNDR, com um maior número de regiões classificadas como estagnadas e dinâmicas. 

Cabe destacar que mesmo que estejam presentes algumas capitais estaduais 
e de alta renda – tais como Belém (PA), Manaus (AM) e Porto Velho (RO) –, 
bem como cidades de maior porte – como Ji-Paraná (RO) e Araguaína (TO) –, as 
quais são entendidas como estagnadas pela tipologia da PNDR, a maior parte das 
cidades contempladas com a maior parcela dos recursos do FNO tem menos de 
50 mil habitantes e possui baixa densidade demográfica. Estas estão situadas pró-
ximas a rios, tais como o Amazonas e o Madeira; em rodovias, como a PA-253 e a  
RO-470/364; e próximos a parques nacionais, os quais estão voltados principalmente 
para a preservação ambiental, assim como o Pacaás Novos, Nascente do Lago Jari, 
Campos Amazônicos e Mapiguari.

Nos aspectos acima levantados, o FNO tem sido utilizado como uma fer-
ramenta para a redução das desigualdades intrarregionais na medida em que 
beneficia cidades de menor porte populacional ao financiar atividades produtivas 
nestes territórios, principalmente na produção de microempreendedores rurais e 
na produção familiar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A região Norte tem um padrão de crescimento marcado principalmente pela di-
nâmica dos grandes projetos realizados durante a ditadura militar, como a Zona 
Franca de Manaus e a exploração mineral em Carajás. Adiciona-se a esta dinâmica 
a expansão da fronteira agropecuária, que já atinge regiões de Rondônia e do Pará, 
por meio da soja e do gado bovino. 

A maior parte das demais regiões nesta parte do território brasileiro tem 
um padrão que apresenta maior dependência de commodities agrícolas e mine-
rais, com atividades voltadas para o extrativismo vegetal. Esse padrão de cresci-
mento é acompanhado por uma maior diversificação produtiva, por exemplo, 
em comércio e serviços (como o turismo), e também com maior agregação de 
valor, no qual o FNO, como instrumento da PNDR, tem papel na viabilização 
econômica de empreendimentos.

Dada a sua maior participação no PIB regional, o FNO tem contribuído 
para a promoção de investimentos produtivos na economia nortista por meio da 
concessão de empréstimos, principalmente em regiões classificadas como estagnadas, 
de acordo com a tipologia da PNDR. Além disso, é possível observar uma descon-
centração de recursos aplicados no Pará para as demais UFs, as quais beneficiam 
principalmente as três outras principais economias da região, a saber, Amazonas, 
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Rondônia e Tocantins. Os demais estados ainda apresentam baixa participação no 
total de recursos captados pelo FNO. 

A maior parcela dos recursos é direcionada para os atores prioritários da 
lei que cria os fundos regionais e as diretrizes da PNDR, ou seja, para os micro 
e pequenos produtores rurais e empresariais. Os recursos utilizados pelo fundo 
atingem mais fortemente os micro e pequenos produtores rurais e de produção 
familiar que fazem parte do Pronaf, o que tem fortalecido este tipo de produção 
neste território. Com efeito, nos últimos anos, este programa teve um peso acima 
da metade dos desembolsos do FNO, superando a parcela que cabe ao desenvol-
vimento de atividades urbanas propostas pelo programa Amazônia Sustentável. 

Em que pese a baixa participação dos municípios considerados na zona de 
fronteira e também nas cidades gêmeas, a captação de recursos do FNO nestas regiões 
aumentou a participação no período de vigência da PNDR, o que demonstra uma 
melhoria do ponto de vista da distribuição dos recursos para as áreas prioritárias 
para a ação da política regional brasileira.

Nos aspectos anteriormente discutidos, é possível concluir que os recursos do 
FNO vêm cumprindo a sua função de promover o desenvolvimento produtivo na 
região Norte por meio da concessão de crédito em condições favoráveis de forma 
prioritária a micro e pequenos empreendedores. A partir do início da PNDR, a 
distribuição dos valores desembolsados pelo FNO ocorreu no sentido de privilegiar 
as regiões prioritárias para a ação da política.
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