
 

 

 

STARTUP DESCRIÇÃO SITE CONTATO FONE E-MAIL

Acerto Fácil Plataforma de pagamentos on-line para produtos e serviços rurais. https://www.acertofacil.com.br/ Erli Salgueiro 51 996033430 kiko@acertofacil.com.br

Aegro

Software de manejo e gestão agrícola que pode ser acessado de qualquer computador e integrado com 

aplicativo de celular. Ele auxilia nas operações diárias do produtor, como planejamento de safra e controle 

financeiro

https://aegro.com.br/ Pedro Dusso 51-33086585/ 995637913 pmdusso@gmail.com

Agridados
Plataforma que simplifica a gestão de propriedades rurais por meio de big data, cruzando dados abertos 

fornecendo ao produtor informações para a tomada de decisões estratégicas para sua propriedade.
www.agridados.com.br/ Diego 51 40422221/996603090 contato@agridados.com.br

Arpac Pulverização agrícola com drones para controle de pragas e doenças http://www.arpacbrasil.com.br/ Enio 51-3590.8688/993794788 contato@arpacbrasil.com.br

Auster
Soluções completas em RPAS (Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas), incluindo serviços, hardware 

e capacitação.
https://www.austertecnologia.com/ Saulo Penna 55 997316556 saulopenna@austertec.com

Brabov É um aplicativo de gestão da pecuária http://brabov.com.br/ Matheus 51 981236584 matheus@brabov.com.br

Checkplant

Atua através do Farmbox, que é uma plataforma única de gestão agrícola que ajuda os agricultores a 

incrementar a eficiência e a lucratividade através de melhor planejamento e gestão de suas operações, desde o 

plantio até a colheita

http://www.checkplant.com.br/ Ivana Manke 53 30255782/ 999089811 fachinello@checkplant.com.br

Cilo Verde

O silo verde um sistema de armazenagem de raçoes e grãos constituído a partir de matérias primas 

poliméricas recicladas de alta resistência PET, com montagem extremamente rápida e um custo inferior aos 

produtos atualmente existentes no mercado.

http://siloverde.com.br/ Manolo 51-3081-9449/ 99821.7876 siloverde@siloverde.com.br

Drytech Tecnologias

Empresa que atua no segmento industrial e agro voltado a secagem de produtos com máquinas conectadas de 

alta eficiência energética, construindo e acompanhando a operação das máquinas até os resultados de 

produção. 

www.serf.com.br/s-drytech/ Gabriel 51 992624882 gabriel@serf.com.br

Eirene Solutions

A Eirene Solutions atua no segmento agrícola de forma a ofertar soluções com custos menores que os 

sistemas atuais, com a possibilidade de realizar tarefas programadas, realizar análise das condições da 

plantação, reduzir impactos ambientais, aumentar a segurança para os profissionais envolvidos nos atuais 

processos de pulverização e diminuir o desperdício na aplicação de agroquímicos.

www.eirenesolutions.com Eduardo 51 981839161 eduardo@eirenesolutions.com

Elysios
Solução de hardware w software para sensoriamento e controle do cultivo em ambientes controlados (estufas) 

utilizando inteligência artificial.
https://elysios.com.br/ Francisco 51 997457607 frederico.apollo@elysios.com.br

Mais Soja
Portal com notícias, notas técnicas e cursos online (Mais Soja Cursos) sobre as principais temáticas da 

agricultura.
http://maissoja.com.br/ Lucas Stefanello 55 99199-2790 contato@maissoja.com.br

Pix Force

A PixForce é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções inteligentes para o sensoriamento 

remoto de áreas extensas.  Nós captamos imagens por meio de veículos aéreos não tripulados (VANTs), com 

autonomia para sobrevoar mais de mil hectares.

https://pixforce.com.br/ Zenir 51 993462272 zenir.junior@pixforce.com.br

Pomartec
Controle total para o empreendimento na fruticultura, desde a implantação de um pomar, até o seu estágio 

produtivo.
http://www.iagro.eco.br/ Rafael 51 981899486 iagro@iagro.eco.br

Raks - Tecnologia Agrícola
Desenvelvemos um sistema para otimização de irrigação utilizando um novo sensor de umidade do solo, que é 

fixo em campo e alimentado por placas solares, além de exibir os dados no site para o usuário.
www.raks.com.br Fabiane 51 998562328 contato@raks.com.br

Tryber Tratador de animais móvel - cocho, móvel e com capacidade própria de armazenamento de ração ou grãos http://www.tryber.com.br/ Daniel 19 99734 8745 daniel.zacher@tryber.com.br



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


