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A Bitcoin DeFi se expande à 
medida que o RSK Infrastructure 
Framework (RIF) integra a DAI
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Gibraltar (6 de outubro de 2020)

A equipe de desenvolvimento do RSK Infrastructure Framework 
(RIF) tem o prazer de anunciar que a stablecoin DAI agora está 
disponível na popular plataforma de contrato inteligente 
baseada em Bitcoin. Isso foi obtido utilizando a ponte de token 
RSK-Ethereum, que foi lançada no início deste ano.  

Espera-se que os projetos impulsionem os serviços financeiros 
descentralizados em Bitcoin. Os desenvolvedores de DApp 
podem criar aplicativos na RSK que se conectam ao 
ecossistema Ethereum e exploram seus efeitos de rede e 
liquidez, ao mesmo tempo em que se beneficiam de sua 
estrutura de contrato inteligente escalável e de baixo custo.

Ao trazer as ferramentas e ativos que impulsionam as finanças 
descentralizadas para um ambiente Bitcoin, a MakerDAO e a 
RSK, juntamente com a comunidade de RIF token, podem 
alimentar a crescente demanda por ativos e aplicativos de defi 
sem serem prejudicados pelas altas taxas da Ethereum. A DAI 
na RSK trará o stablecoin cripto-colateralizado para uma rede 
de contrato inteligente escalonável enquanto mantém uma 
conexão com a Ethereum e sua valiosa comunidade de usuários 
e desenvolvedores.

“A DAI integrando o RIF cria um novo mundo de oportunidades 
para a comunidade bitcoin participar do DeFi”, disse Rune 
Christensen, co-fundador da MakerDAO e CEO da Maker 
Foundation. 

Como resultado da integração da DAI com o RSK, a DAI agora 
está acessível para todos os produtos defi apoiados por BTC, 
incluindo o RIF token e sua variedade de protocolos. Os usuários 
poderão enviar microtransações e interagir com contratos 
inteligentes para serviços como validação e empréstimos.

Vários dApps adjacentes ao BTC já integraram a DAI, incluindo 
Sovryn, Aave, AvalDAO e Chainlink. Além disso, a rskswap.com 
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criou pools de liquidez para RBTC-DAI e RIF-DAI, permitindo que 
o stablecoin seja trocado por 1000x menos do que na Ethereum 
(http://rskgasstation.info).

Desenvolvido pela equipe da RSK, a ponte Bitcoin-Ethereum foi 
auditada pelo ToB e revisada pela Equipe de Integrações da 
Maker Foundation. A ponte de interoperabilidade bloqueia o 
token original, como a DAI no blockchain Ethereum, enquanto 
cria um "token lateral" ERC777 que pode se mover livremente na 
rede RSK. Isso mantém o suprimento existente de tokens 
enquanto permite que eles sejam distribuídos entre as cadeias.

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOVlabs comentou: “A 
integração da DAI é outro passo importante para a adoção do 
Bitcoin DeFi. Estamos confiantes de que o crescimento do 
ecossistema Bitcoin e de suas oportunidades de DeFi apenas 
começaram, com muito mais por vir.”
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Sobre a RSK
A rede RSK é uma das plataformas de contrato inteligente mais seguras do mundo, projetada para 
aproveitar o poder de hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração de mesclagem enquanto 
amplia seus recursos. Ela é complementada pelo conjunto RIF de protocolos de infraestrutura abertos 
e descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, fácil e escalável de aplicativos 
distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. 
As plataformas RSK e RIF são fornecidas pela IOVlabs.
Para obter mais informações, visite: https://www.rsk.co/ 

Sobre a MakerDAO
A MakerDAO permite a geração de Dai, a primeira moeda imparcial criada pelo usuário do mundo e 
líder em moeda estável descentralizada e apoiada por ativos. A Dai tem um preço estável e vive 
completamente no blockchain, tornando-o sem fronteiras e disponível para qualquer pessoa, em 
qualquer lugar. Esses e outros benefícios da blockchain permitem que a Dai amplie o poder da 
moeda tradicional: Ela pode ser enviado gratuitamente a outras pessoas, usada como pagamento de 
bens e serviços ou bloqueada em um contrato inteligente para gerar economias.
Para obter mais informações, visite: https://makerdao.com/en/
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