
Ponte Multichain adiciona suporte 
para a RSK
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A Multichain se integrou à blockchain RSK para facilitar a transferência de 
ETH, USDC, BUSD e outros ativos entre RSK, Ethereum e BNB Chain. A 
integração marca uma conquista significativa para a Multichain ao integrar 
a primeira sidechain do Bitcoin para permitir maior acesso ao DeFi no 
Bitcoin.

4 de julho - Gibraltar, Reino Unido - Os usuários da ponte 
Multichain agora podem se beneficiar da adição do Rootstock (RSK). 
Multichain suporta mais de 53 blockchains, mais de 2.400 pontes e milhares 
de ativos, incluindo ETH, USDC, BUSD, BNB, WBTC e DAI.

Até o momento, a Multichain processa centenas de milhões de dólares em 
volume diário, graças a uma comunidade em expansão, que abrange milhares 
de usuários diários. Além disso, a Multichain representa mais de US$ 3 bilhões 
em Total Value Locked, tornando-se um dos principais players na área de 
cross-chain. 

Adicionar suporte para o Rootstock significa um novo capítulo para a 
Multichain. RSK é a primeira sidechain do Bitcoin a ser integrada. Ela detém 
uma posição única entre os entusiastas do Bitcoin e o DeFi com tecnologia 
EVM na plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo. 

A integração do Rootstock da Multichain oferece benefícios essenciais para 
construtores que utilizam a RSK. Por exemplo, eles não precisam gastar 
recursos na construção de pontes para acessar capital e mercados 
endereçáveis. Além disso, têm um tempo de lançamento mais curto para 
novas plataformas criadas na RSK. Por fim, as atualizações e otimizações 
contínuas da ponte Multichain beneficiarão os construtores da RSK. 

A Multichain introduziu recentemente uma nova versão de seu protocolo de 
interoperabilidade anyCall, permitindo mensagens cross-chain e contratos de 
nome. Será uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de aplicativos 
descentralizados de cross-chain em Rootstock e outras redes suportadas. 

Os usuários podem começar a fazer a ponte ligando ETH, USDC, BUSD, BNB, 
WBTC e DAI com RSK, Ethereum e, em breve, BNB Chain. A Multichain 
disponibilizará mais cadeias e tokens para a ponte da rede RSK nas próximas 
semanas e meses.
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Comentando sobre a integração, o cofundador da RSK, Diego Gutiérrez 
Zaldívar, disse: “Estou animado em ver a Multichain escolher integrar a RSK 
como sua primeira camada 2 do Bitcoin. A RSK abriga o ecossistema DeFi 
para Bitcoin de crescimento mais rápido, com protocolos resistentes, 
criados para fornecer soluções reais aos problemas que os usuários 
enfrentam nas finanças centralizadas. Este é um grande avanço na 
interoperabilidade da RSK, o que significa que milhares de novos usuários 
poderão acessar esses serviços DeFi.”

Sobre a Multichai 

Em 20 de julho de 2020, a Multichain nasceu como Anyswap para atender 
à clara necessidade de blockchains distintos e diversos se comunicarem. A 
Multichain promove a interoperabilidade em diferentes redes e realiza 
transferências de ativos e valores por meio de sua arquitetura de cadeia 
cruzada. A Multichain está liderando o setor de cadeia cruzada com mais 
de 53 cadeias EVM e não-EVM integradas (e esse número só cresce).
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Sobre RSK

RSK é a rede de smart contracts mais segura do mundo. Utilizando a 
mineração mesclada para alavancar a segurança da Bitcoin Network e 
habilitar smart contracts compatíveis com EVM, a RSK está facilitando o 
crescimento de uma nova economia global descentralizada.
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