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 A IOV Labs anunciou o exitoso lançamento da ponte de tokens 
RSK entre seus contratos inteligentes baseados em Bitcoin e a 
rede Ethereum. O protocolo de interoperabilidade permite aos 
usuários transferir tokens RSK e Ethereum ERC20 entre as 
redes. 

A RSK já funciona como sidechain, tendo sua própria ponte 
bidirecional para Bitcoins, permitindo aos usuários que 
transfiram seus BTC e os utilizem na RSK para interagir com 
contratos inteligentes. A ponte de tokens RSK estende essa 
capacidade aos tokens ERC20 e ao ecossistema de dApp 
Ethereum.  

A interoperabilidade é fundamental para projetos de dApp que 
queiram aproveitar transações mais rápidas, custos mais baixos 
e a variedade de mecanismos de consenso entre as redes. Com 
a conectividade da blockchain, novos dApps também podem 
compartilhar o mesmo token de utilidade com os projetos 
existentes, em vez de cunharem um novo token.

Para transferir tokens, a ponte bloqueia o token original em sua 
blockchain nativa enquanto cunha um “token paralelo” ERC777 
que pode se movimentar livremente na rede secundária, 
mantendo o fornecimento existente de tokens e permitindo sua 
distribuição entre as cadeias. 

Adrian Eidelman, Estrategista da RSK na IOV Labs comentou: 
“Desde o começo, a interoperabilidade tem sido uma pedra 
fundamental para a visão da RSK. Acreditamos que a 
capacidade de oferecer os benefícios do Bitcoin aos usuários 
do Ethereum e conectar as respectivas comunidades de 
desenvolvedores é um passo fundamental para o sistema 

Baseada em Bitcoin, a RSK lança 
Ponte de interoperabilidade para 
conectar Bitcoin com Ethereum
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Ponte abre as portas da interoperabilidade entre as duas maiores redes de blockchain do mundo. 
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blockchain como um todo. É nossa missão fornecer as 
ferramentas necessárias para que indivíduos transformem os 
atuais sistemas fechados em redes abertas descentralizadas e 
interconectadas, não somente para DeFi, mas para uma internet 
mais justa e descentralizada no geral”. 

Money on Chain, o primeiro protocolo de stablecoin para Bitcoin, 
irá usar a ponte para transferir suas stablecoins para o 
ecossistema Ethereum. Os usuários do Ethereum poderão 
acessar o Dollar on Chain, uma stablecoin pareada com o dólar 
dos EUA e primeira a ser lastrada por Bitcoins, bem como o 
token BitPro, que permite a operadores arrojados manter 
posições alavancadas. 

Max Carjuzaa, Cofundador da Money on Chain, comentou: “A 
ponte de tokens da RSK possibilitará que tokens como DOC ou 
BPRO sejam facilmente integrados por soluções ERC20, 
compartilhando a segurança e reconhecimento global do Bitcoin 
com o vibrante ecossistema de DeFi hoje desenvolvido no 
Ethereum”.

A ponte federada usa um contrato inteligente atualizável para 
permitir ainda mais descentralização. Até o 3º trimestre deste 
ano, a descentralização será completa. 

Instruções detalhadas para o uso da ponte, bem como uma 
seção de dúvidas frequentes estão disponíveis no Portal do 
desenvolvedor RSK.
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Sobre a IOV Labs 

A IOV Labs é focada no desenvolvimento das plataformas necessárias para um novo sistema 
financeiro baseado em blockchain, que possibilitará a inclusão financeira mundial e eliminará a 
lacuna entre essa nova tecnologia e a adoção em massa.
Atualmente, ela desenvolve as implementações mais populares das plataformas RSK Smart Contract 
Network, RIF e Taringa. Com o poder de hashing da Bitcoin, a RSK Network é hoje a plataforma de 
contratos inteligentes mais segura do mundo. RIF é um pacote de protocolos de infraestruturas 
abertos e descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, fácil e expansível de 
aplicativos distribuídos (dApps) dentro de um ambiente unificado a fim de permitir a adoção em 
massa do Bitcoin, RSK e Taringa (a maior rede social de língua espanhola da América Latina, com 30 
milhões de usuários e 1.000 comunidades on-line ativas). Graças à integração com o Bitcoin, RSK e 
RIF ajudarão a moldar a internet do futuro, na qual indivíduos terão pleno controle de suas 
informações e valores.


