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“Se tivéssemos que fazer um mapa das migrações, muitos rostos e muitas 

rotas se entrelaçariam. Entre os rostos, podemos rapidamente citar os 

refugiados, os “desplazados”, as vítimas do tráfico de seres humanos e 

do turismo sexual, os trabalhadores temporários, os que buscam a zona 

urbana, os técnicos e diplomatas, os marítimos e aeroviários, os jovens e 

mais recentemente as mulheres, os ciganos, além de soldados, peregrinos, 

deportados, etc.  

 

Quanto às rotas, elas se cruzam e recruzam nas direções mais variadas, 

formando a rede inextrincável do fenômeno migratório”. 

 

http://www.migrante.org.br/fenomenomigratorio.doc 

 

 

1. PRINCIPAIS ROTAS DO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

A Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de 

Exploração Sexual Comercial (PESTRAF) realizou um amplo mapeamento das rotas 

utilizadas pelas redes de tráfico no Brasil, contabilizando 131 internacionais e 110 

domésticas. Deve-se observar que as rotas têm uma natureza bastante dinâmica, 

sendo parcialmente substituídas ou completamente descartadas a partir do momento 

em que ganham a atenção das autoridades policiais. Abaixo são reproduzidas algumas 

das conclusões do trabalho: 



 

As rotas em geral são construídas  perto de cidades próximas a rodovias, portos 

e aeroportos 
 

As rotas são estrategicamente construídas a partir de cidades que estão próximas a 

rodovias, portos e aeroportos, oficiais ou clandestinos, que são pontos de fácil 

mobilidade. (...) Como exemplo, cita-se os municípios de Bacabal (MA), Belém (PA), 

Boa Vista (RR), Uberlândia (MG), Garanhuns (PE), Petrolina (PE), Rio de Janeiro (RJ), 

São Paulo (SP) e Foz do Iguaçu (PR). 

 

As rotas saem do interior dos Estados em direção aos grandes centros 
 

 

Na maioria das vezes, (as rotas) saem do interior dos Estados (cidades de pequeno, 

médio ou grande porte) em direção aos grandes centros urbanos ou para as regiões de 

fronteira internacional. 

 

Nas rotas para o exterior, o destino principal é a Europa, em especial, a Espanha  

 

  

 No que diz respeito ao tráfico externo (...), na maioria dos casos, o destino das 

traficadas (mulheres e adolescentes) é um país europeu, em especial a Espanha. 

Entretanto, há um considerável número de rotas para países da América do Sul, 

sobretudo Guiana Francesa e Suriname, e para a Ásia. 

 

A rota interna do tráfico de pessoas tem como alvo as adolescentes 

 

As rotas para outros países são preferencialmente destinadas ao tráfico de mulheres, 

enquanto as rotas internas (entre diferentes Estados do país, ou entre municípios de 

um mesmo Estado) têm, como público mais freqüente, as adolescentes. 

 

 



Na região Norte há indícios de que as rotas possuem conexões com o crime 

organizado 

 

Na região Norte há fortes indícios de que as rotas possuem conexões com o crime 

organizado, sobretudo com o tráfico de drogas (Roraima, Acre e Rondônia) e com a 

falsificação de documentos (Roraima e Amazonas), o que vem a reforçar o 

envolvimento dessas atividades com o tráfico de seres humanos. 

 

O tráfico de pessoas na região nordeste está relacionado com o turismo sexual  
 

 O relatório da Região Nordeste aponta a existência de uma inter-relação entre turismo 

sexual e tráfico, já que Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Natal (RN), 

capitais que aparecem como os principais locais de origem/destino do tráfico, são 

também as cidades nordestinas que mais recebem turistas estrangeiros.  

 

 

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas receptoras e pontos 

intermediários importantes do tráfico de pessoas  

 

 No Sudeste, quando se trata do tráfico interno, as cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro são consideradas ‘receptoras’, constituindo-se, também, em pontos 

intermediários importantes para as rotas do tráfico internacional, uma vez que possuem 

os aeroportos de maior tráfego aéreo do país.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIVISÃO DAS ROTAS POR REGIÕES DO BRASIL 

 

 
 



 



 

2.  CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES SEGUNDO AS ROTAS DE TRÁFICO  
 

Tipo Características  Atividades  

País de Origem: 
 
África do Sul, Albânia, 
Argentina, Brasil, 
Colômbia, Cuba, El 
Salvador, Etiópia, 
Honduras, Filipinas, 
Gana, Mali, Marrocos, 
México, Nepal Nigéria, 
Peru, Polônia, República 
Dominicana, República 
Tcheca, Rússia, Sérvia e 
Montenegro (Kosovo), 
Suriname, Tailândia, 
Ucrânia, Uruguai, 
Venezuela. 

Seja pela pobreza, pela 

dificuldade de acesso às 

políticas públicas e às 

oportunidades de 

trabalho, pelo desrespeito 

aos princípios humanos 

ou pela violência urbana, 

parte da população não 

encontra perspectivas de 

sobrevivência digna e/ou 

segura. 

O aliciamento ocorre por meio 

de promessas de emprego na 

indústria do sexo ou em outras 

áreas, como trabalho doméstico, 

de dançarinas ou modelos. As 

redes de tráfico de pessoas, por 

vezes, camuflam-se em 

agências de emprego ou de 

casamento. 

País de Trânsito: 

 

Brasil, Canadá, 
Suriname, Guianas. 

Em geral, são países que 

dispõem de fronteiras 

secas, nas quais a 

fiscalização é precária por 

distintas razões, como 

extensão das divisas, 

reduzido quadro de 

fiscais, ineficiência e 

corrupção nos órgãos de 

fiscalização. 

Rota de passagem para 

alcançar o destino, podendo 

haver ou não bases de apoio, 

como locais de hospedagem. 

   



País de Destino: 

 
Alemanha, Arábia 
Saudita, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Costa do 
Marfim, Dinamarca, 
Espanha, Estados 
Unidos, Grécia, Holanda, 
Israel, Itália, Japão, 
Kuait, Líbano, Líbia, 
Noruega, Nigéria, 
Paraguai, Portugal, 
Reino Unido, Suécia, 
Suíça, Suriname, 
Tailândia, Turquia. 

Historicamente são países 

desenvolvidos. Entretanto, 

países em 

desenvolvimento têm, 

cada vez mais, se tornado 

localidades de destino, 

especialmente para o 

trabalho e o casamento 

forçado. Crianças e 

adolescentes são 

raptados para servirem 

como soldados em 

guerrilhas ou no tráfico de 

drogas e para adoção 

ilegal. 

 

Local onde haverá a exploração.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE ROTAS A PARTIR DO BRASIL 

 
 



Sociedade Saudável - Centro-Oeste 


