Pesquise por Uniswap ou cole este link na URL do seu em seu
navegador https://uniswap.org/ .
Assim que você entrar no site da plataforma aparecerá uma barra
de menu, onde iremos clicar diretamente em "Launch App”.
Aconselho para que antes de interagir com qualquer plataforma
DEX(Descentralize Exchange) você leia um pouco sobre o
ecossistema. Caso você se interesse também é possível
acompanhar o projeto da comunidade clicando em comunidade
onde te redirecionar para os canais que são utilizados para a
comunicação da plataforma.
Clicando em “Launch App” você será direcionado a área de
troca(Swap) de criptoativos, clicando em ligar a carteira aparesera
a opção de qual carteira você quer utilizar, fique a vontade de
escolher a carteira que desejar, como visto no vídeo preferimos a
MetaMask.
Note também que na parte superior do navegador está na opção
trocar ou (swap) se estiver em inglês. Desta vez não entraremos no
assunto sobre Pool de liquidez, mas você pode entender mais
sobre clicando aqui ( DeFi – Como investir sem um banco

).

Note que está na opção (trocar). Vamos deixar assim para efetuar
a troca.
Retomando o raciocínio, conecte sua carteira assim como está no
vídeo, coloque sua senha para liberar a permissão da interação
das duas plataformas (carteira e swap), logo acima mostrará a
quantidade de tokens que o portador possui em sua carteira. Após
a confirmação selecione qual tipo de troca você quer realizar para a
sua carteira, como utilizamos uma opção de testnet ( opção que
não usamos criptoativos de verdade ).
Se você efetuar a troca com um ativo real você notará que estará
disponível todos os criptoativos que a plataforma oferece.
Depois de selecionar quais serão os criptoativos que iremos trocar,
selecione a quantidade que você deseja trocar, a plataforma
mostrará qual será a quantidade que você poderá receber.
Antes de confirmar a troca, o próprio sistema mostrará os detalhes
da transação e mostrará a quantidade mínima recebida pela troca,
o motivo é que os valores sofrem alteração de acordo com o valor
de oferta do mercado, comissão do fornecedor de liquidez
(Entenda sobre pool de liquidez que deixei o link). Se estiver de
acordo confirme e abrirá automaticamente novamente a MetaMask
pedindo a confirmação da transação, veja os valores e só você
concordar aceita a troca ( note que há momentos que se você
demorar a realizar a troca o valor mudará automaticamente ).

Após a confirmação esperamos os node (minerador) conferirem e
aprovarem, após aprovação da troca aparecerá a opção de você
visualizar a confirmação da transação nas duas plataforma você
pode escolher a que você quiser.
Basicamente é isso, o próprio vídeo já fala por si só!
Espero que tenham gostado ;)

