
Peru ultrapassa Colômbia e torna se no
principal produtor mundial de folhas de coca
Isabel Gorjão Santos

A rota da cocaína para a
Europa está a aumentar a
instabilidade em África diz a
ONU No Peru a plantação de
coca ocupa 60 mil hectares

OPeru ultrapassou a Colômbia e é
hoje o principal produtor de folhas de
coca a matéria prima para a cocaína
Mesmo com a produção mundial a
diminuir o tráfico desta droga para a
Europa através da África Ocidental
tem aumentado Por outro lado os
consumidores de drogas sintéticas
são hoje mais do que os de cocaína
e heroína em conjunto concluiu o
relatório anual apresentado ontem
pelo gabinete da ONU para a Droga
e a Criminalidade UNODC
No ano passado foram produzidas

no Peru 119 mil toneladas de folha de
coca cerca de 45 por cento da pro
dução mundial mais do que as 103
mil toneladas que se produziram na
Colômbia salientou Aldo Lale repre
sentante em Bogotá do UNODC O nú
mero de hectares plantados diminuiu
16 por cento na Colômbia para 68
mil mas no Peru houve um aumento
de 6 8 por cento para 59 900 hec
tares Se essa tendência continuar
e uma vez que já é o principal pro
dutor da matéria prima o Peru será
em breve o principal produtor de co
caína sublinhou o director geral da
UNODC António Maria Costa
Na Colômbia a produção de coca

ína diminuiu de 430 toneladas em
2008 para 410 em 2009 mas no Peru
aumentou 4 1 por cento nos últimos
dois anos para 302 toneladas Na
Bolívia que é o terceiro produtor o
aumento foi de nove por cento
Quanto ao cultivo de ópio o relató

rio da ONU adianta que diminuiu 23
por cento no ano passado enquanto
a produção de heroína diminuiu 13
por cento para 657 toneladas sobre
tudo devido à redução da produção
no Afeganistão e na Birmânia
Otráficode cocaína dos Andespa

ra a Europa via África tem vindo a
aumentar o que está a causar insta
bilidade regional adianta a ONU Na
Guiné Bissau por exemplo os distúr
bios que ocorreram em Abril quan
do o primeiro ministro chegou a ser
sequestrado por militares estiveram
relacionados com o narcotráfico

As pessoas que consomem cocaí
na na Europa estão a destruir flores
tas primitivas nos países andinos e a
contribuir para a corrupção nos go
vernos da África Ocidental sublinha
António Maria Costa

Apesar de a cannabis continuar a
ser o estupefaciente mais consumi
do o uso de drogas sintéticas tem au
mentado Terão 30 a 40 milhões de
consumidores mais do que a cocaína
e a heroína em conjunto Enquanto
nos países desenvolvidos o consumo
de estupefacientes estabilizou nos
países em desenvolvimento houve
um aumento sobretudo na África
Oriental heroína África Ocidental
cocaína América do Sul cocaína
Médio Oriente e Sudeste Asiático
drogas sintéticas
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