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NA TRILHA DO HOTSPOT DE UM SERIAL KILLER BRASILEIRO
“Ainda no curso (Pós-graduação em Análise Criminal), um trabalho me marcou. Estava em andamento a investigação do serial 

killer Tiago Henrique, que estava matando mulheres em Goiânia. Na época, ainda não havia certeza se os crimes eram cometidos 
por apenas uma pessoa. Nossa tarefa era, dispondo apenas dos Boletins de Ocorrência e das informações da imprensa, identificar 
padrões que pudessem ajudar na identificação e localização do autor. Fiz um mapa de pontos e um hotspot. A partir daí, como tinha 
demarcado uma zona grande, excluí alguns pontos mais dispersos e reduzi o raio do hotspot. Dentro da área quente dava para traçar 
no mapa um corredor estreito, como se as mortes ocorressem dentro de um determinado trajeto. Era apenas um trabalho acadê-
mico, não foi utilizado nas investigações, mas, para minha surpresa, Tiago foi preso justamente na região que eu havia identificado.”, 
relembra Juliano Barreto que é agente de Polícia Civil em Goiás, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento 
(PUC-GO), pós-graduado em Análise Criminal (FASEM-SAESP), Direito Penal (UFG), Direito Privado (FESURV) e Direito Processu-
al (FESURV).

A Análise Criminal (AC) é uma área 
abrangente que estuda os proble-
mas relacionados à criminalidade 

e à desordem urbana a partir de dados que 
podem ajudar a polícia e outros órgãos da 
administração pública na contenção da 
criminalidade, no controle e redução da de-
sordem e na prevenção de crimes. Auxilia a 
avaliação das atividades e políticas públicas 
voltadas à Segurança Pública.

De acordo com o agente de Polícia Civil 
de Goiás e especialista em Análise Criminal 
(AC), Juliano Barreto, a AC é um trabalho 
para profissionais especializados, com habi-
lidades em localizar dados diversos, extraí-

-los, depurá-los, cruzá-los e transformá-los 
em informações úteis. Segundo o policial, a 
principal finalidade da AC é encontrar séries, 
padrões, tendências e hotspots (pontos 
quentes). Logo, o resultado do trabalho da 
Análise Criminal garante ao decisor desen-
volver melhores táticas e estratégias capa-
zes de reduzir a criminalidade.

“O analista criminal monitora núme-
ros diários para ir formando relatórios 
ou boletins sobre problemas que podem 
surgir a longo prazo. Afinal, uma das mais 
importantes funções dos produtos da AC é 
tentar prever onde, quando e, às vezes, por 
quem outro crime será cometido, para que 
os policiais de campo possam frustrá-lo”, 
explica Barreto.

BASES DE DADOS
Apesar de ser um conhecimento da-

tado do século XVIII, segundo o Papilosco-
pista Policial Federal (PPF), especialista em 
Segurança Pública (UPIS/DF e ANP/DF) 
e em Análise Criminal (UCB/DF), Lander 
Bossois, a AC é um ramo do conhecimento 
ainda novo no Brasil, principalmente junto 
às instituições policiais. Para ele, por ser um 
instrumento que contribui para o controle 
e prevenção da criminalidade, os órgãos de 
segurança pública precisam estar atentos 
aos aspectos que favoreceriam o desenvol-
vimento da AC no país. “Uma das grandes 
dificuldades no Brasil está no acesso e 
aproveitamento das informações criminais 
existentes”, aponta Lander. “As bases de 
dados não são confiáveis ou contêm dificul-

dades na alimentação. Dentre estas está a 
descontinuidade ao longo dos anos”, revela.

Consenso entre os especialistas, em-
bora a visão esteja mudando, a AC ainda é 
subutilizada no Brasil. As polícias ainda não 
perceberam quanto tempo economizariam 
na solução e prevenção de delitos. “Os 
policiais mais experientes até conseguem 
ter insights, baseados no conhecimento 
prático, conseguindo prever certas ações 
criminosas, mas nada parecido ao que um 
bom trabalho de análise criminal poderia 
fazer”, observa Juliano Barreto.

DESAFIOS
Os especialistas apontam três desafios 

para que o país avance no uso da Análise 
Criminal. Um é o de identificar policiais 
com as habilidades específicas que um 
analista criminal deve ter. O segundo é 
valorizar os produtos da análise criminal, 
demandando-os e utilizando-os para a di-
minuição da criminalidade. E o terceiro é a 
capacitação profissional.

FORMAÇÃO
Hoje, a formação dos analistas muitas 

vezes se resume a ensinar como trabalhar 

“Uma das grandes 
dificuldades no Brasil 

está no acesso e 
aproveitamento das 

informações criminais 
existentes“
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Segundo o especialista em Análise Criminal, 
Juliano Barreto, a proposta é firmar 

a AC como profissão autônoma e não 
apenas como especialidade, o que traria 
autonomia definitiva à Análise Criminal.
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com planilhas e gráficos no Excel e como 
fazer buscas pelo INFOSEG, AGANP, SI-
NIC, Mportal, SISP3 e sites penitenciários, 
policiais e judiciários. “Um curso ideal, mais 
aprofundado, dá noções do Google Earth e 
de ferramentas poderosas como o ArcGIS 
e o I2, além de abordar disciplinas que dão 
uma visão de tendências subjetivas como 
Criminologia Ambiental, Vitimologia e Psi-
cologia Criminal. Um curso assim ainda é 
bem raro”, lamenta Juliano.

O PPF Lander Bossois ressalta como os 
setores de identificação das polícias podem 
contribuir para a Análise Criminal por meio 
da sistematização de dados e estudos rela-
cionados a autores de crimes e os atos deli-
tuosos que essas pessoas cometeram. “Seja 
em âmbito federal ou em nível de estados ou 
municípios, o especialista em identificação 
que buscar se especializar em AC poderá 
fornecer importante repertório de estudos 
e informações para a melhoria da Segurança 
Pública”, aponta Bossois que também é es-
pecialista em Criminologia (UFG/GO).

Lander pontua também a necessidade 
de modernizar o Sistema Nacional de Iden-
tificação Criminal (SINIC), pois este é uma 
rica base de dados capaz de suprir a Análise 
Criminal de informações relevantes, uma 
vez que a maior dificuldade da AC é encon-

trar as informações em um só lugar e que 
esta fonte seja confiável.

O SINIC, por conter o histórico criminal 
de pessoas identificadas na persecução 
penal, inclusive em face da inclusão de 
decisões judiciais pelas Justiças Comum 
e Federal, em alguns casos on-line e sem a 
necessidade do encaminhamento de ofí-
cios, propõe-se a integrar todas as etapas 
da persecução penal. Portanto, além da 
modernização, é importante fortalecer par-
cerias estaduais para que os Institutos de 
Identificação e o Judiciário também inclu-
am informações completas e atualizadas no 
sistema, o que evitaria problemas comuns 
em outras bases de dados. “Um criminoso 
migra para outros Estados querendo fugir 
da Justiça, ocorre, por exemplo, da polícia 
prendê-lo por um delito no local onde foi se 
esconder e, por não ter conhecimento de 
que há um mandado de prisão aberto em 
outro Estado, solta-o. Isso é só limitação de 
informação”, elucida Barreto.

Com as informações do SINIC, o ana-
lista criminal pode, dentre outras possi-
bilidades, mapear os registros criminais 
de alguém pelo país e, acessando suas 
incidências nacionais, identificar outras 
pessoas que possuem ligação criminosa 
com esse indivíduo. Com isso, a AC subsidia 
não somente os núcleos ou departamentos 
de inteligência, mas também os gestores 
dos órgãos policiais, Ministério Público e 
da Justiça com informações da movimen-
tação e do crescimento de quadrilhas, do 
crime organizado ou mesmo do fenômeno 
criminal em sentido amplo.

AC ≠ AI
É comum a Análise Criminal ser con-

fundida com a Atividade de Inteligência (AI). 
Isso porque a relação entre estas áreas é 
estreita e ainda não há uma cultura consoli-

dada em torno do uso dessas atividades nas 
instituições policiais brasileiras.

Hoje, é possível encontrar profissionais 
que defendem que a AC é uma área da AI. 
Há, porém, quem defenda a AI como moda-
lidade de AC. 

Com tanto a se descobrir sobre essas es-
pecialidades, os dois policiais apontam para a 
necessidade de mais exploração científica so-
bre a distinção entre elas, o que fortalecerá o 
avanço rumo à utilização dessas ferramentas 
de combate e prevenção ao crime. “

A relação entre AI e AC é um ponto 
sensível e que merece maiores discussões”, 
diz Lander Bossois. “As instituições ainda 
estão assimilando as novidades”, observa 
Juliano Barreto.

Resumidamente, alguns as diferenciam 
dizendo que o analista criminal procura 
saber onde e por que o crime está ocorren-
do para dizer onde ocorrerá novamente, 
enquanto a atividade de inteligência se pre-
ocupa com o como e por que o crime está 
ocorrendo, para identificar principalmente 
organizações criminosas e a evolução 
de determinados delitos. “Mesmo com a 
existência de núcleos de inteligência nos 
departamentos de polícia em varias cidades, 
há situações em que a AC alcança maior 
amplitude que a AI”, conta Bossois. Para o 
PPF, nestes departamentos são produzidos 
conhecimentos locais de AI, mas que tam-
bém podem ser utilizados pelos analistas 
criminais para gerar cenários mais abran-
gentes. As áreas de identificação das polícias 
poderiam contribuir nesta tarefa, uma vez 
que agregam diversas dessas informações.

Uma recente publicação, que pode nor-
tear os debates em torno da relação entre AC 
e AI, foi feita pela International Association of 
Crime Analysts (IACA). De acordo com o do-
cumento, a associação pretende estabelecer 
definições oficiais à Análise Criminal. Com 
isso, o que a IACA chama de Análise Criminal 
de Inteligência, que corresponde à Atividade 
de Inteligência no Brasil, se tornaria um dos 
tipos de AC. Segundo Barreto, a proposta é 
firmar a AC como profissão autônoma e não 
apenas como especialidade, o que traria au-
tonomia definitiva à Análise Criminal.  

O especialista em identificação que buscar se 
especializar em AC poderá fornecer importante 

repertório de estudos e informações para 
a melhoria da Segurança Pública”, 

Lander Bossois, Papiloscopista Policial 
Federal e especialista em Análise Criminal

“ Um dos desafios é  
identificar policiais com as 

habilidades específicas 
que um analista 

criminal deve ter”
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