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DEFI EM BITCOIN SOBE CONFORME O 
VALOR DE RSK  TOTAL  BLOQUEADO 
CRUZA 1,445K BTC IMPULSIONADO PELO 
LANÇAMENTO DA SOVRYN
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Gibraltar, May 3, 2021 

A plataforma de contratos inteligentes RSK teve mais de 259.000 
transações, 50.000 contas ativas e atingiu um máximo histórico 
de 72% de poder de hash durante o mês de abril. A quantidade de 
soluções e integrações no RSK defi ecosystem experimentou um 
crescimento significativo nos últimos meses.

Essa conquista é essencial para a economia do RIF (RSK 
Infrastructure Framework), já que RSK e Bitcoin são seus alicerces. 
O conjunto de protocolos de infraestrutura RIF abertos e 
descentralizados permite o desenvolvimento mais rápido, fácil e 
escalável de aplicativos distribuídos em um ambiente unificado.  A 
ascensão do BTC estagnou no RSK abre caminho para acelerar o 
crescimento da economia do RIF.

Sovryn apoiada por Pomp lidera a adoção do DeFi 
na RSK

Um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do 
interesse dos usuários e da TVL na RSK é o lançamento bem-suce-
dido do Sovryn, a plataforma de negociação e crédito descentral-
izada baseada em Bitcoin apoiada por Anthony «Pomp» Pomplia-

RSK Network, a plataforma de contrato inteligente mais segura 
do mundo protegida pela Bitcoin Network, ultrapassou o valor 
total da Lighting Network (LN) bloqueado em Bitcoin (BTC) e 
agora está em 1.445 BTCs bloqueado. O marco mais recente é 
mais um sinal de um forte apetite entre os usuários do setor de 
Finanças Descentralizadas (DeFi), que definiu 2020 e se 
estendeu até o ano atual.

https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://explorer.rsk.co/
https://www.coindesk.com/bitcoin-based-defi-project-sovryn-near-agreement-on-10m-investment-from-pomp
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://www.iovlabs.org/
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no. Sovryn. As negociações da Sovryn (SOV) começaram em 13 de 
abril, no mesmo dia em que a Sovryn anunciou um investimento de 
US$ 9 milhões.

Com base em RSK, Sovryn oferece transações e empréstimos 
nativos/de custódia BTC. Os usuários podem negociar comprados ou 
vendidos com um efeito de alavancagem de até 5 vezes, permitindo 
que os detentores de BTC, USDT e Dollar on Chain (DOC) ganhem 
juros tomando seus ativos emprestados. Eles também podem tirar 
proveito de trocas de baixo custo e baixo deslizamento entre BTC, 
USDT e DOC usando Sovryn DEX com market makers automatizados.

“O lançamento do Sovryn, que oferece operações domésticas e não 
custodiais e empréstimos e empréstimos BTC, é um grande passo 
para os projetos DeFi construídos no blockchain Bitcoin. Ele alimentou 
um crescimento incrível no blockchain RSK. Estamos muito 
entusiasmados com o futuro da plataforma, que provou atender a 
uma necessidade no espaço Defi.“

O cofundador do Sovryn, Edan Yago, comentou: “Bitcoin é o centro de 
gravidade de toda a economia da criptomoeda. As inovações da 
camada 2 apenas aumentarão sua cobertura. Quando as pessoas 
pensam na camada 2 do Bitcoin, a maioria delas pensa na Lightning 
Network. As cadeias laterais são uma adição poderosa ao Lightning e 
ganham tração visível para os usuários.”
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Sobre a RSK

A RSK blockchain é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, 
garantida pelo poder hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração de mes-
clagem que agrega valor e funcionalidade ao ecossistema de bitcoin, permitindo 
contratos inteligentes, pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação 
probabilística, detecção de fraude e muito mais.
RSK Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de infraestrutura 
abertos e descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, fácil e 
escalonável de aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado para per-
mitir a adoção em massa de Bitcoin e RSK. Para obter mais informações, acesse 
https://www.rsk.co/
Siga a RSK no Twitter 

https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://twitter.com/RSKsmart?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.iovlabs.org/
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Sobre a Sovryn

Sovryn é um sistema operacional financeiro nativo do Bitcoin que permite que as 
pessoas utilizem seu Bitcoin em aplicativos descentralizados:
• Sem ter que fazer separações.
• Sem ter que tocar em uma entidade centralizada.
• Sem abrir mão da privacidade e das soberania financeiras.
 
O protocolo  Sovryn fornece uma infraestrutura usando tecnologias de camada 2 
para a próxima geração de DeFi. Nesta nova era:
• Bitcoin é o ativo de reserva.
• Os Stablecoins apoiados por Bitcoins e as tecnologias sidechain oferecem taxas 
baixas e escalabilidade segura.
• O Sovryn oferece o sistema operacional financeiro que une blockchains, expande o 
nível de descentralização e mantém o Bitcoin o dinheiro soberano que é - mesmo 
quando é usado em aplicativos financeiros.
• O Sovryn traz DeFi para Bitcoin e Bitcoin para DeFi
 
Para obter mais detalhes sobre a pilha de tecnologia  Sovryn, seus casos de uso e o 
token SOV, consulte o  Sovryn Black Paper.
• Siga a Sovryn no Twitter
• Junte-se a nós no Discord
• Consulte o site da Sovryn para obter mais detalhes https://sovryn.app/

https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp
https://twitter.com/sovrynbtc
https://discord.com/invite/3kMVA4r
https://www.iovlabs.org/



