
Ulf Walter Palme

Resumo
✓ Consultor Sênior de Desenvolvimento de Negócios com ampla gama e com experiência singular em conhecimento técnico-científico e desenvolvimento de 

negócios, integrando engenharias e incluindo pesquisa de mercado, inovações, técnicas de marketing e serviços/produtos tecnológicos inovadores, relações 

estratégicas e negociações contratuais.

✓ Especialista em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento com ampla experiência em sistemas e aplicações de sensoriamento para gestão territorial na 

agricultura, meio ambiente, silvicultura, mapeamento, planejamento e gestão rural e urbana, desenvolvimento imobiliário, inteligência e defesa, entre outros.

✓ Pioneiro no desenvolvimento de sistemas de informação geográfica (SIG), cadastro técnico (rural e urbano), uso de sistemas GPS, radares de abertura sintética 

(sistemas SAR), sistemas de imagem de satélite de alta resolução (IKONOS, Quick Bird, World View), sistemas 3D como o Google Earth e Skyline. 

✓ Experiência sólida, versátil e validada nos últimos 40 anos, tendo trabalhado em quase todos os tipos de organizações: agências governamentais / ministérios, 

fundações, ONGs, empresas privadas, multinacionais e corporações transnacionais, como consultor / assessor, especialista e proprietário de empresa. 

✓ Gerente de projetos e programas certificado com mais de 50.000 h. Em diferentes campos técnicos, ambientes e países / culturas.

✓ Geração de resultados e benefícios em grandes áreas geográficas, como Especialista Responsável, Gerente Técnico, em diferentes áreas de especialização, 

em Cartografia, Mapeamento de Uso do Solo e SIG com diferentes tecnologias e escalas de 1: 250.000 a 1: 500, com as seguintes métricas: Avaliação de 

Desmatamento (Desflorestamento Bruto e Taxa): Amazônia Legal Brasileira (5.000.000 km2): seis avaliações consecutivas de desmatamento e taxa bruta no 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, Brasil) para o governo brasileiro (Ministérios de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente e Ministério 

das Relações Exteriores), totalizando um SIG de 30.000.000  km2.Agricultura, Meio Ambiente, Hidrologia: 3.800.000 km2; Áreas urbanas: 11.000 km2; Estradas e 

Infraestructura: 6.500 km. 

✓ Com 980 horas de voo em sistemas experimentais e operacionais aerotransportados de sensoriamento remoto (aeronaves e helicópteros) usando tecnologias 

nas faixas do visível, infravermelho e microondas, para testar e validar novas tecnologias para sistemas de satélite a serem lançados. Assessor Observador Civil 

Designado do Estado Maior das Forças Armadas – EMFA Comissão FA-61;

✓ Atividades profissionais no âmbito da Forças Armadas do Brasil, Órgãos de Inteligência e Defesa, principalmente em Técnicas Avançadas de Sensoriamento 

Remoto e Sensores Remotos – Gestão e Geoprocessamento, compreenderam: Consultoria, Assessoria, Capacitação e Palestras, Inovações Tecnológicas para 

órgãos como: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI, Estado Maior das Forças Armadas - EMFA Comissão FA-61, Assessoria 

do Ministro da Defesa, Supremo Tribunal Militar – STM, Comando Militar do Sudeste – CMSE, Força Aérea Brasileira – FAB, Comissão Coordenadora do SIVAM 

- CCSIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia), Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, Comando Militar da Amazonia - CMA, Centro de Instrução de 

Guerra na Selva - CIGS, Centro Técnico Aeroespacial - CTA, Instituto Militar de Engenharia - IME, Comando de Operações Terrestres - COTER, Exército 

Brasileiro - Departamento de Engenharia e Construção - Diretoria de Obras de Cooperação – DEC (Diplomado como Conferencista Emérito do Ministério da 

Defesa – Exército Brasileiro – Departamento de Engenharia e Construção – Diretoria de Obras de Cooperação (Sv O Fort Ex / 1946)), Agencia Brasileira de 

Inteligência – ABIN, Departamento de Policia Federal – DPF (Ministério da Justiça e Segurança Pública);

✓ Trabalhei no Brasil, na maior parte da América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. E com profissionais da África: Gana, Tanzânia, Angola, Nigéria, África do 

Sul, Moçambique e Etiópia. E Índia, China e Japão.

✓ Idealizador e Criador do Programa de Projetos de Infraestrutura Humanitário INOVOH inicialmente para a América Latina como resultado de um investimento pessoal 

de mais de 16.000 horas. Primeiramente planejado para o Paraguai (nível de país www.jahupiparaguay.com ou www.paraguayrise.com ), agora também replicado 

para áreas piloto selecionadas na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Possibilidade de extensão para a América Latina e África, Ásia.

✓ O PROGRAMA aborda simultaneamente os seguintes Temas através de Projetos de Programas Integrados atuando em Territórios Locais (municípios) e 

Territórios Regionais: Gestão Territorial, Habitação - Comunidades Sustentáveis (incluindo Povos Originários) e Adequação de Moradia Precária, Segurança 

Alimentar, Saneamento e Meio Ambiente, Saúde e Bem-estar, Energia Limpa, Infraestruturas e Logística, e Educação Integral.

UWC Consulting (www.ulfwalter.net / www.inovoh.com)
Concentro meus esforços na concepção e gerenciamento de projetos para o Programa de Projetos de Infraestrutura Humanitária da INOVOH. Este esforço na criação 

e organização de um amplo Programa Humanitário, citado acima, é contínuo e tem sido meu foco desde que comecei no Paraguai, em 2014. Atualmente, considera 

os sete países mencionados acima e inclui um Programa de Segurança Alimentar imediato e expansível para a América Latina. A área geográfica de interesse 

prioritário é de aproximadamente 6 milhões de km2, incluindo Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Equador. Decidi, no entanto, operar e 

oferecer meus serviços em todo o mundo. 

Projetista, Valuation & Gestão.

Projetos e Programas Humanitarios.

Desenvolvimento de Negocios. Inovação & Marketing.

Principal Atividade Atual

Minha Mensagem de 

Posicionamento

Principais Experiencias
Eng. Des. Tecnologico, Consultor em Sensoriamento Remoto, SIG, Projetista & Gestão de Projetos. Docente.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Engenheiro Desenvolvimento Tecnologico Senior, Gerente, Responsavel Técnico

Responsabilidades:

• Grupo Previsão de Safras - Divisão de Sensoriamento Remoto – DSR, Diretoria de Sensoriamento Remoto.

• Gerente & Especialista Responsável - Programa de Sensoriamento Remoto por Microondas, ênfase em Radares Imageadores (SLAR & SAR). Divisão de 

Optoeletronica – Diretoria de Engenharia Espacial.

• Fundador e Membro do Conselho - Diretoria de Observação da Terra – OBT.

• Professor Cursos de Capacitação do Macrozoneamento da Amazonia Legal – ênfase em Radares Imageadores.

• Gerente e Especialista Responsável - Projeto PRODES. Avaliação do Desflorestamento da Amazonia (5 milhões de km2) anos 91/92/94/95. Geração de um 

novo banco de dados territorial digital (SIG) de referência confiável para o governo brasileiro e a comunidade internacional. Diretoria de Observação da Terra 

(OBT). Sob minha Gerencia, em duas fases como Gerente pelo INPE e posteriormente como Gerente pela FUNCATE, os trabalhos foram realizados em 

conjunto com a FUNCATE e empresas de Geoprocessamento, num total de aproximadamente 500 técnicos e 12 auditores do INPE.

• Docente de disciplinas do Mestrado em Sensoriamento Remoto e Curso Internacional de Sensoriamento Remoto no INPE.

Atividades Profissionais como Consultor em Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Gestão de Projetos & Programas. 

Detalhes de projetos e atividades com certificados, cartas de recomendação e atestados e relatórios podem ser visualizados em www.ulfwalter.net na seção 

Galeria de Projetos. Os ícones na lateral são links para as devidas paginas internet. 

1984 - 96

1985 - 92 Fundação de Ciência, Tecnologia e Aplicações Espaciais – FUNCATE  / Fundação Banco do Brasil
Consultor
• Projeto Pioneiro no uso de Fotografias Aéreas para Fiscalização de Crédito Agrícola na Região de Irecê – Bahia, motivado pelo Escândalo da Mandioca.

• Projeto FISATE - Uso operacional e pioneiro de imagens dos satélites da série Landsat em fiscalização & monitoramento agrícola.

• Evitado 17% de fraudes nas operações de crédito do Banco do Brasil para o agronegócio em um cenário de colheita de mais de USD $ 100 milhões através 

de técnicas de Sensoriamento Remoto.

Centro Aeroespacial Alemão – DLR
Guest Scientist – Pesquisador Visitante

• Cooperação bilateral, missões conjuntas e transferência de tecnologia (entre INPE / CTA e DLR).

• Radiometria de Microondas para determinação da umidade de solos.

• Projeto SAREX – Detecção Operacional de Poluição por Óleo no Mar por Sistemas Microondas em aeronaves.

• Especialista em Sistemas Imageadores RADAR e Aplicações notadamente Cartografia (Modelos Digitais de Terreno) e Agricultura.

• Projeto Radim - Instalação de Radar Imageador em aeronave Bandeirante da Força Aérea Brasileira – FAB.

• Instalação no INPE de Processador de Imagens SAR  (Radar de Abertura Sintética).

1988 - 91

Ministerio Publico de São Paulo e Ministerio Publico Federal – Brasil
Assistente Técnico Designado e Especialista

• Ministerio Publico do Estado de São Paulo. Recuperação da região da Serra do Mar e na eliminação de resíduos irregulares de organoclorados na região da 

Baixada Santista (caso Rhodia). Assistência Técnica aos Promoters de Justiça das Comarcas da Baixada Santista, notadamente de Cubatão. Acompanhamento a 

reuniões, geração de documentação técnica.

• Ministério Público Federal. Eliminação de resíduos irregulares de organoclorados na região da Baixada Santista (caso Rhodia), e em questões ambientais desde 

2001. Assistência Técnica aos Procuradores da Republica em Santos. Acompanhamento a reuniões, geração de documentação técnica.

1994 a

presente

1996-97 

1998

Projeto Integração - Diagnóstico do Instituto Nacional de Reforma Agraria – INCRA (Diretorias de Cadastro, 

Regularização Fundiária e Projetos de Assentamento)
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura / Banco Mundial

Consultor

• Estabelecimento de Metodologia incorporando técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento nas 28 Superintendencias Regionais do INCRA, levando em 

consideração os aspectos de Cadastro, Regularização Fundiária e Assentamento.

• Diagnóstico, equacionamento e devida solução da situação em que se encontravam os aproximadamente 3.740 Projetos de Assentamento (cartografia, Levantamento dos Recursos 

Naturais, etc.) incluido a viabilização da produção de peças técnica dirigidas para titulação e emissão de documento de cobrança da parcela e seus complementos.

• Capacitação dos técnicos do INCRA na metodologia Proposta

1999

Linha do Tempo
Profissional

Painel Objetivos
Programa Humanitario 

Programa Humanitario 

Comércio e Industrias Brasileiras - COINBRA S.A. - Grupo Louis Dreyfus
Coordenador Geral, Responsável Técnico e Executor

Levantamento de Áreas Ocupadas com a Cultura do Café através de Imagens de Orbitais e Técnicas de GPS
• Levantamento em área de investigação de 470.000 km2 nos Estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo e Bahia.

• Implantação de Sistema de Informações Geográficas (SIG) a partir de trabalhos de campo incluindo medição de Áreas com GPS Diferencial a partir de: 

✓ 39 cenas Landsat, 751 cartas topográficas, 3.800 horas máquina, 1.200 horas de análise de imagens, 33 bases DGPS instaladas, mobilização em campo de 178.000 

km em 109 dias, participação de equipe com 53 técnicos em prazo de 9 meses.

• Estabelecimento de uma nova referência territorial confiável para as transações comerciais de café.

• Resultados de caráter confidencial.

Fundação de Ciência, Tecnologia e Aplicações Espaciais - FUNCATE
Gerente Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento

• Reestruturação da equipe e infraestrutura com 30 Técnicos em área de 500 m2 e recuperação e expansão da credibilidade técnica e do desempenho técnico / 

financeiro da FUNCATE em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.

• Apresentação da Nova Funcate em Congressos e Simpósios como GISBRASIL e GEOBRASIL.

• Principais clientes com Projetos Auditados / Refeitos: Projeto OLHO VERDE – Levantamento da Vegetação Natural do Estado de São Paulo - Departamento Estadual de 

Proteção aos Recursos Naturais – DEPRN - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SMA, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Projeto IEF –

Levantamento da Vegetação Natural do Estado de Minas Gerais - Instituto de Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF),  ENGECORPS – Macrozoneamento do Vale do 

Ribeira - SP, Projeto: Apoio a Atividades do Exército Brasileiro e Capacitação de Instituições. 

• Gerente e Especialista Responsável - Projeto PRODES. Avaliação do Desflorestamento da Amazônia (5 milhões de km2) para os anos 96/97. Geração de um novo banco de 

dados territorial multitemporal 1991-1997 de referência confiável para o Governo Brasileiro e a Comunidade Internacional (continuação dos trabalhos iniciados como Gerente 

no INPE). 

• Realização de Diagnóstico e Proposição de um Novo Cadastro Técnico Rural para o Brasil, trabalho realizado para a Associação Nacional dos Órgãos de Terra – ANOTER 

com participação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Esta é uma mensagem sobre meu 

posicionamento na vida e como tenho 

agido continuamente ao longo de minha 

vida profissional e pessoal. Apenas 

para proporcionar uma ideia de QUEM 

EU SOU. Meu propósito e meu 

compromisso. 

O verbo inglês "to care" expressa muito 

claramente o desejo de cuidar da 

próxima pessoa, dos grupos que 

vivemos e da sociedade em que 

participamos, inclusive de nós mesmos. 

Mas seu significado vai muito além da 

compaixão! E EU CUIDO, ME 

IMPORTO!

Ter competência profissional é 

primordial, não é suficiente. A maioria 

dos currículos é uma lista de onde as 

pessoas trabalharam. Não há 

informações e conhecimentos 

verdadeiros sobre o que elas se 

importam, que benefícios foram 

gerados ou problemas resolvidos. Os 

novos tempos exigem. Todos nós 

estamos cansados de maus alertas e a 

humanidade está procurando exemplos 

práticos, que possam ser seguidos e 

replicados. Eu também gerei um CV de 

Realização, seguindo uma 

recomendação de um ousado amigo 

headhunter, listando os benefícios que 

meu trabalho gerou e também as 

falhas. 

Seguir a LEI NATURAL (baseada em 

Princípios & Verdade) e escolher AMOR 

e Consciência, é o começo de tudo o 

que usamos para criar, chamado 

Polaridade Generativa, e sua expressão 

inicial se manifesta através da 

aceitação da VERDADE (absoluta & 

singular), o CONHECIMENTO. 

Conheça a VERDADE e ela o libertará! 

Nosso interior manifestará nossa 

SOBERANIA; na sociedade, ela conduz 

à LIBERDADE como expressão externa 

e que manifesta a ORDEM, como 

resultado que criamos. Só assim será 

possível um PROGRESSO, uma 

PROSPERIDADE. 

AMOR → CONHECIMENTO → 

SOBERANIA → LIBERDADE → 

ORDEM e PROGRESSO. Este é o ciclo 

POSITIVO das EXPRESSÕES DA LEI 

NATURAL. 

A outra possibilidade é o caminho que 

todos nós conhecemos e vivemos as 

consequências diariamente.... o ciclo 

NEGATIVO do MEDO → IGNORÂNCIA 

→ CONFUSÃO → CONTROLE → 

CAOS e EXTINCÇÃO. 

Escolher o caminho do AMOR, requer 

despertar, disposição, transparência, 

coragem, persistência, excelência, 

honestidade, e sair da zona de conforto. 

INOVOH nosso Programa Humanitário 

está embutido no Caminho do Amor. E 

exigirá uma decisão profunda e 

verdadeira de cada um, que quer 

participar, com pensamentos, emoções 

e AÇÕES. Há apenas duas 

possibilidades...AMOR ou MEDO!

O desafio imediato, a Grande Obra, é 

mostrar o caminho da criação através 

do AMOR e do CUIDAR, IMPORTAR-

SE. E isso começa dentro de nós 

mesmos, como um exemplo vivo. 

A ORDEM e o PROGRESSO (frase 

inscrita na Bandeira do Brasil, minha 

Pátria que tenho orgulho de ter nascido) 

são o Bem manifestado para a 

sociedade. Todas as pessoas têm o 

mesmo direito e há sempre o livre 

arbítrio. Para escolher seu caminho. 

Não há escolhidos, iluminados, 

especiais. É necessário escolher a si 

mesmo. Tenho decidido durante toda 

minha vida a fazer certo as coisas 

certas. Tem sido a minha motivação. 

Mas com ações e não com discursos. 

Na maioria das vezes, ganhei o jogo da 

vitória da vida. Às vezes perdemos. E 

então é quando aprendemos e 

corrigimos o caminho. Sem moralismo 

relativo. Só há CERTO ou ERRADO. 

Com os melhores cumprimentos.

Infos Pessoais

Correio Eletrônico

palme.ulfwalter@proton.me

Paginas WEB

www.ulfwalter.net (portfolio)

www.inovoh.com

www.jahupiparaguay.com

www.paraguayrise.com

Telefone Internacional

+ 55 48 9 9672 3515

LinkedIn

www.linkedin.com/me/ulfwalter

Data de Nascimento 05 06 1956

Português

Alemão

Ingles

Idiomas & Culturas

línguas maternas

básicoFrances

Guarani

Cidadania
Brasileira e Alemã

Espanhol fluente
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2000-01

2002-03

2002-04

2012-13

2017-18

1983-86

1977-82

1974-76

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE - Brasil
MSc. em Sensoriamento Remoto

UFLA – Universidade Federal de LAVRAS (ex ESAL) - Brasil
Eng. Agrónomo, Monitor em Eng. Rural e Fitopatologia.

ESBSP- Escola Suiça São Paulo - Brasil
Colegio Secundario. Tradutor & Interprete em Português, Alemão e Ingles.

Educação

Conferencista Emérito do Ministério da 

Defesa do Brasil. Palestrante em 

cursos de graduação e pós-graduação 

como o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE (www.inpe.br ), 

Instituto Militar de Engenharia - IME 

(www.ime.eb.mil.br ) Universidade das 

Nações Unidas e Brasil - UNU 

(www.unu.edu ), eventos, congressos e 

simpósios nacionais e internacionais -

GeoConnect World, Geo Brasil, GIS 

Brasil, ISPRS, IGGARS. 

Favor consultar www.ulfwalter.com

(portfolio)

Conferencias

Certificados

Clientes

Referencias

Partners

Publicações

Sensemaking, Inteligência Social, 

Pensamento Novel e Adaptativo, 

Competência Intercultural, Pensamento 

Computacional, Literacia das Novas 

Mídias, Transdisciplinaridade, Design 

Thinking, Gestão de Carga Cognitiva, 

Colaboração Virtual. Utilizei com 

sucesso estas habilidades de trabalho 

em pequenos projetos e em grandes 

empreendimentos como a Avaliação e 

Monitoramento do Desmatamento da 

Amazônia Brasileira (5 milhões de 

km2), de culturas agrícolas, em 

atividades como Inovação, Marketing, 

Planejamento Empresarial / Desenho e 

Gerenciamento de Projetos, Avaliação, 

Mapeamento e Desenvolvimento, 

Execução, Liderança de Equipe, 

Vendas, Negociação, Resolução de 

Problemas, Redação de Relatórios, 

Educação, Traduções em áreas como 

Sensoriamento Remoto Aplicado 

(Sistemas de Sensoriamento - ópticos, 

infravermelho e de microondas) e 

grandes sistemas GIS, com 

Gerenciamento / Monitoramento da 

Terra em diferentes aplicações 

(Alimentos e Agricultura, Planejamento 

Urbano, Infraestrutura, Meio Ambiente 

e Mapeamento e Defesa), 

Agronegócios e Bens de Consumo e 

Serviços.

COMO POSSO AJUDAR: melhorar 

receitas, aumentar o planejamento 

assertivo, a conformidade, reduzir 

riscos, otimizar procedimentos, 

executar, implementar novas 

estruturas, educação. Aberto a 

trabalhar em novas áreas e tópicos 

onde minha experiência pode ser útil. A 

inovação e o marketing, bem como o 

desenvolvimento comercial, estão 

integrados em minha identidade 

profissional. Projetos de investimento 

assim como projetos de ajuda 

humanitária (fundos não 

reembolsáveis) também se tornaram 

meu foco através da concepção, 

avaliação e implementação / 

gerenciamento de projetos.

Habilidades

Joint FAO & IAEA Program - Viena

Perito, Profesor de Sensoriamento Remoto.
• Missão de Peritos no Equador em nome da FAO / AIEA e MAGAP / Equador. A Missão de Peritos está no contexto do uso de UAV para Agricultura para o Plano Nacional de Irrigação 

visando a modernização de 60.000 hectares de irrigação para pequenos proprietários na região costeira e andina do Equador. O projeto está sob a coordenação do MAGAP do 

Equador, com financiamento do Banco Mundial.

2015-18

2017-18

Lista das principais conferências 

e artigos científicos e 

publicações em eventos e 

periódicos desde 1984. 

Consulte, pelo link, o banco de 

dados do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e 

Comunicação do Brasil (Base 

Lattes).

Ministerio de Obras Publicas - MOPC – Paraguay
INOVOH PARAGUAY SA para Helitactica SA e a African Consulting Surveyors

Consultor

• Geração de Avaliação Topográfica 3D (LiDAR+Ortofotos) da Área do Rio Pilcomayo compreendendo 67.000 ha. Ortofotos de 5 cm, MDT de 50 cm, curvas de nível de 25 cm.

• Especialista responsável pela estruturação da base de dados e geração do Relatório Técnico Final para o MOPC.

Space Imaging LLC, atualmente MAXAR
Gerente Brasil
• Estruturação e implantação das ações de Marketing & Vendas em nível Brasil.

• Pioneiro no uso de imagens de satélite de alta resolução e capacitação para diferentes mercados verticais, como Cartografia, 

Agricultura, Florestas, Meio Ambiente, Engenharias, Logística, Infraestruturas, Turismo, Jornalismo, Policias, Inteligência e Defesa.

• Estruturação de canais de revenda e disseminação da tecnologia.

• Participação em eventos como Congressos, Simpósios, Workshops, Mesas Redondas, em nível Nacional e Internacional.

• Entrevista no Programa do Jo em 27.09.2001, acerca da nova tecnologia de imagens de alta definição e benefícios do satélite IKONOS.

Lockheed Martin Space Systems
Consultor 

Apresentações sobre as tecnologías da Lockheed Martin notadamente sobre Sistemas Orbitais de Radares Imageadores de Abertura Sintética 

(SAR) e seus beneficios e posibilidades para o Brasil.

Apresentações realizadas para a comunidade científica, INPE.

Associação Paulista de Municípios - APM
Consultor 
Ministração de palestras sobre planejamento e gestão territorial, utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto e SIG. Como fazer o Plano Diretor do Município?

Orientação e assessoria ao Sr. Prefeitos e equipes.

Gerando benefícios para a administração de 645 municípios através de Técnicas de Sensoriamento Remoto e Gestão Territorial.

Apresentações em diferentes CBTIM – Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para Municípios sobre os benefícios da Gestão Territorial também em Finanças do Município.

SANASA S.A.
Coordenador de Gestão Territorial.

• Implantação de um Sistema de Gestão Territorial (Água e Esgoto) – imagens de alta definição e base vetorial corrigida, otimizado para o Município de Campinas - SP - Brasil.

• Permite a gestão do monitoramento rotineiro da dinâmica da área territorial de atuação da empresa a partir de técnicas de Sensoriamento Remoto integradas com dados de 

campo, dados históricos e demais informações de interesse.

Nottingham University Business School - NUBS, Ningbo China Campus. Mentor no Programa de Mentoría Global – GMP.

O Programa Global de Mentoreamento visa apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, fornecendo acesso direto a profissionais experientes em uma 

profissão/indústria. Mentores internacionais experientes fornecem orientação, orientação, recursos e apoio aos estagiários durante seus anos universitários, ajudando-os a preparar 

seu perfil pessoal de carreira, bem como a desenvolver as competências profissionais necessárias para uma carreira de sucesso e realização.

Nippon Koei LAC
Consultor
• Execução de Mapeamento de Parques Nacionales - Estado de Tocantins - Brasil - 2006/07.

• Palestrante no Programa Nacional Manejo de Cuencas Hidrográficas - PRONAMACHS - Perú – 2006.

Consorcio Nippon Koei – Nippon Koei LAC – Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/JF-12342-PR MOPC – BID
Consultor

• Programa Nacional de Drenaje Pluvial - MOPC - Paraguay - 2014/15

➢ Fornecer diretrizes e os conhecimentos teóricos necessários para a gestão da informação geográfica e seu georreferenciamento;

➢ Coordenar e avaliar a organização dos modelos, juntamente com o profissional de modelagem matemática, e a organização do georreferenciamento dos resultados;

➢ Orientação e revisão do georreferenciamento das informações coletadas e das informações geradas;

➢ Coordenar a elaboração da base cartográfica digital de todo o município de Gran Asunción; mapeamento de 23 cidades do Paraguai com mais de 30.000 habitantes, 

destacando os pontos críticos para futura contenção de enchentes;

➢ Desenvolvimento do SIG do Programa;

➢ Professor do curso Sensoriamento Remoto: Benefícios para o Gerenciamento Territorial do Setor de Drenagem de Águas Pluviais, durante o Programa de Apoio ao Workshop 

de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional do Setor de Drenagem de Águas Pluviais no Paraguai, realizado de 20 a 25 de abril de 2015 na Faculdade de 

Engenharia da Universidade Nacional de Assunção.

Consorcio Nippon Koei, Nippon Koei LAC e INAR Asociados, para Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR 

- Bogotá – Colômbia. Contrato753-2015.
Consultor

• Plan Manejo Integrado de la Cuenca Rio Bogotá - Colombia - 2015/16;

➢ Coordenador do Grupo de SIG do Projeto;

➢ Revisão de Informação Técnica e Geográfica;

➢ Utilização da Informação SIG nos modelos de simulação; também como Engenheiro Agrónomo;

➢ Elaboração da Base Cartográfica, incluindo Modelo Digital de Elevação (MDE);

➢ Disponibilização de ortofotografias da Bacia do Rio Bogotá (6.000 km2);

➢ Análise multitemporal das mudanças no uso do solo para 2005, 2011 e 2015 com base em imagens Landsat 8; e de bacias hidrográficas até 3ra ordem, imagens de 2015;

➢ Desenvolvimento de Proposta Metodológica para o Índice de Vulnerabilidade Ambiental;

➢ Fornecimento do Manual para Implantação do Índice de Vulnerabilidade Ambiental.

2014-15

2015-16

Instituto Militar de Engenharia (IME)
Consultor 
• Introdução de Técnicas Avançadas de Sensoriamento Remoto com Imagens de Satélite de Alta Definição para o Uso Operacional em Projetos de Transporte –

Planejamento & Controle Físico de Obras.

• Imageamento de Alta Definição e Disponibilização no SAGARF de trechos da Rodovia BR 101 – Nordeste, nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, e em apoio aos serviços de Gestão Ambiental do Centran (através das empresas SIGMA e InteliGEO).

• Diplomado como Conferencista Emérito do Ministerio da Defesa – Exército Brasileiro – Departamento de Engenharia e Construção – Diretoria de Obras de 

Cooperação (Sv O Fort Ex / 1946).

2006-07

2002-06

Syngenta – Proteção de Cultivos
Pela empresa GEOVISO – Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA

Consultor em parceria com Jason San Souci – AFE ADVISOR LLC – USA.
• Projeto Piloto com o desenvolvimento de metodologia de detecção e identificação pre-visual de alterações de vigor (doenças) em cultivos de citrus. Resultados confidenciais.

2015

presente
INOVOH Paraguay SA
Sócio
• Prestação de Serviços especializados de Engenharia nas áreas de Saneamento, Hidráulica, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto.

International Paper
Consultor 

Geração pioneira de Modelo Digital de Terreno (MDT) a partir de imagens de satélite de alta definição (satélite IKONOS) com geração de curvas de nível de 7m sem apoio de campo e 

3m com apoio de campo, em área piloto de 200 km2.. Método rápido e de baixo custo e sem despertar a especulação imobiliária.

2003

2010-11

2008-11

COCAMAR  – Cooperativa Agroindustrial
Consultor em parceria com Jason San Souci – AFE ADVISOR LLC – USA.

• Mapeamento de Uso do Solo nas 30 Unidades de Negocio da COCAMAR. Resultados confidenciais.

• Estimativa da área cultivada de soja por imagens de satélite em comparação ao método tradicional da Cooperativa. Desvio de 3.1 %, abaixo do compromisso de 5%, sendo mais rápido 

e de menor custo.

2008-11

Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais – FUNCATE para SANASA S.A. 
Consultor em parceria com Jason San Souci – AFE ADVISOR LLC – USA.

• Geração de um Ortomosaico para o município de Campinas (800 km2) derivado das imagens de alta resolução IKONOS 2008 e compatível com as escalas 1:2.000, um DTM (Digital Terrain 

Model) derivado das imagens de um par estéreo World View I com precisão final de 1,6 m e curvas de nível de 2,0 m, e uma rede geodésica implementada de 19 pontos dentro do banco de 

dados do mosaico do município e mais de 30 pontos para a área do DTM. 

• Ajuste do banco de dados vetorial distorcido (mais de 200.000 parcelas) para o novo Ortomosaico. 

• Extração da edificação. 

• Geração de um 3D de toda a área do DTM (1.300 km2). 

• Inserção de todas as informações em um SIG. 

• Geração da documentação técnica. 

• Geração de um novo Ortomosaico com imagens GEOEYE a partir de 2010 e atualização do banco de dados vetorial. 

• Comparação dos dados de 2008 e 2010 com foco no crescimento urbano e análise ambiental. Trabalho inovador em grandes áreas sendo muito mais rápido e de menor custo que os 

procedimentos fotogramétricos aéreos e com qualidade e precisão comparáveis. Um banco de dados de boa qualidade para o monitoramento da dinâmica urbana. Artigo sobre a qualidade 

do Ortomosaico 2008 publicado em Geoinformátics.

Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, SEBRAE , APHORTESP, AFRUT, ABRASEL, APAS
Pela empresa GEOVISO – Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA

Consultor
• Projeto GeoCadastro & Mapeamento do Uso do Solo na Cadeia do Agronegócio - Fortalecimento da Cadeia Produtiva Rural a Supermercados, Restaurantes Industriais, Redes de 

Fast Food e outros Mercados Verticais na Area da Região Metropolitana de São Paulo - Brasil.

• 150 produtores rurais lideres conectados a 300 estabelecimentos comerciais como restaurantes industriais, fast food.

2008-11

Diploma

Diploma

Space Imaging
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Ulf Walter Palme
Projetista, Valuation & Gestão.

Projetos e Programas Humanitarios.

Desenvolvimento de Negocios. Inovação & Marketing.

Eng. Agrônomo pela UFLA - Universidade Federal Lavras (Ex Escola Superior de Agricultura de Lavras) - MG - Brasil.

Carreira Profissional no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Ministério de Ciencia,Tecnologia e Inovação - Brasil.

Guest Scientist no Instituto de Microondas e Sistemas Radar do Centro Espacial Alemão - DLR.

Levantamento Multitemporal do Desmatamento da Amazonia sobre 5M km2 para o Governo do Brasil através do INPE - A nova Referencia Territorial confiável em SIG.

Evitando Fraudes em Operações de Crédito Agrícola do Banco do Brasil em um universo de operações de crédito de USD $ 100 milhões e 

cenário de multicultivos, através de Técnicas de Sensoriamento Remoto.

Colaborando com o Ministerio Publico do Estado de São Paulo - Brasil na área de Cubatão - una das áreas mais contaminadas do planeta - Assistente Técnico 

designado em Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente.
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Através da Referência Territorial e do Monitoramento, a Região (a todos os níveis de Governança 

Pública e Privada) será favorecida na avaliação de Estratégias Assertivas de Planejamento.

Importância do Monitoramento da Dinâmica Territorial para uma correta Gestão 
Ambiental, Social, Administrativa & Financeira

Rompendo Paradigmas para Fomentar o Progresso e a Prosperidade com Estratégias de 
Gestão Validadas.

Aqui você encontrará, para visualização e download, exemplos de resultados dos Projetos e Atividades que 
exerci em minha vida profissional. A maioria contém inovações especialmente nas técnicas de Sensoriamento 
Remoto, Geoprocessamento e Gestão. Por isto também muitos resultados foram considerados confidenciais. 
Também há cartas de recomendação e atestados de conclusão de Projetos. Nem todos estão em um formato de 
apresentação, mas representam a memória de trabalhos realizados com muito afinco e amor especialmente os 
em equipe. A gestão de equipes é certamente um dos grandes desafios sempre. Também não está aqui a 
maioria dos Relatórios Finais entregues ao clientes. 

www.ulfwalter.net / www.inovoh.com palme.ulfwalter@proton.me +55 48 9 96723515

A tela ao lado representa, no meu entender, uma das mais valiosas lições acerca da importância e consequência 
da Gestão Territorial e seu impacto positivo (ou na falta, negativo), na vida cotidiana das pessoas. Construí esta 
tela a partir do Ciclo da Perda e do Desperdício. E para gerar os impactos positivos na sociedade, pressupõe 
atitudes honestas e transparentes. Pude testar, comprovar  e validar a funcionalidade assertiva da Gestão 
Territorial (Referencia Territorial e sua Dinâmica), e seus benefícios ambientais, sociais, económicos e 
administrativos. em diferentes temas, geografias e culturas, 
Saudações.

Especialista Voluntario em Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente para o Ministerio Publico Federal do Brasil.

Gestão de Projetos de Levantamento e de Mapeamentos Extensos como Gerente da FUNCATE - Fundação de Ciência, Tecnologia e Aplicações Espaciais.

Levantamento de Áreas de Cultivos de Café no Brasil para Louis Dreyfus Commodities - COINBRA SA.

Projetos de Reforma Agrária no Brasil: Diagnósticos & Soluções em Cadastro Rural, Regularização Fundiária & Projetos de Assentamento, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA - BRASIL, através do Instituto Interamericano de Cooperación para a Agricultura - IICA e Banco Mundial. Universo de 3.740 

Projetos de Reforma Agraria.

Tecnologia Radar de Apertura Sintética IRIS Open Skies.

Localização para o idioma Português do Software Inovador Remote View (Mesa de Luz Eletrônica) da Sensor Systems / OVERWATCH.

Iniciando o Mercado do Uso de Imagens de Satélite de Alta Definição IKONOS em diferentes Mercados Verticais no Brasil - Gerente da Space Imaging Brasil.

Uso Pioneiro das Imagens de Satélite IKONOS na Rede GLOBO.

Uso de Técnicas Avançadas de Sensoriamento Remoto para a Gestão Territorial de Municípios do Estado de São Paulo para a Associação Paulista de 

Municípios - APM - Brasil.

GeoCadastro - Cadastro Técnico Rural Inovador no Brasil.

Projeto inovador idealizado, iniciado e que não teve continuidade à época (2005).

Atualmente a metodologia que havia sido proposta é amplamente utilizada.

Introduzindo Técnicas Avançadas de Sensoriamento Remoto com Imagens de Satélite de Alta Definição para o Uso Operacional em Projetos de Transporte para 

o Instituto Militar de Engenharia (IME) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Brasil.

Desenvolvimento de Sistema de Gestão Territorial (SIG) Agua e Saneamento, para SANASA SA, Campinas - Brasil.

Desenvolvimento de Base Cartográfica e Vetorial Ajustada para o SIG Campinas para SANASA SA, Campinas - Brasil.

Gestão Territorial Sustentável - Curso Internacional de Sensoriamento Remoto & Sistemas SIG - CRECTEALC (Centro Regional de Educação em Ciência & 

Tecnologia Espaciais para América Latina e o Caribe) Nações Unidas - Brasil.

Referencia Territorial (Cartografia) para 23 Cidades do Paraguay com mais de 30.000 habitantes - Programa de Apoyo a la Planificación Estratégica y Desarrollo 

Institucional del Sector de Drenaje Pluvial, Consórcio NIPPON KOEI / NKLAC para o Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC); Projeto do Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) - Paraguai.

Plan de Manejo Integral del Recurso Hídrico en la Cuenca Rio Bogotá - Colombia, través del Consorcio INAR Asociados / NIPPON KOEI & NKLAC 

para Corporación Autónoma Regional (CAR) - Bogotá - Colombia; Projeto do Banco Mundial.

Atestado

Atestado

Geração de Topografia 3D 66.700 ha através de Tecnologia de Onda Completa LiDAR e Ortofotos com Densificação da Rede Geodésica em áreas do Rio 

Pilcomayo, de Pozo Hondo a General Días - Paraguai.

Técnicas Avançadas de Sensoriamento Remoto para la Detecção Precoce (pre visual) de Doenças em Pomares de Citrus no Brasil, para SYNGENTA.

GeoCadastro & Mapeamento do Uso do Solo na Cadeia do Agronegócio - Fortalecimento da Cadeia Produtiva Rural a Supermercados, Restaurantes Industriais, 

Redes de Fast Food e outros Mercados Verticais na Area da Região Metropolitana de São Paulo - Brasil.
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