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Introdução



• Credenciais físicas:

• apenas algumas são amplamente aceitas:

• passaportes;

• cartões de crédito.

• sociedade estabeleceu normas globais de apresentar e verificar essas

credenciais;

• Não existe ainda uma credencial digital equivalente.

Introdução



Está surgindo uma nova forma de identidade digital com base em

padrões emergentes:

• Identificadores Descentralizados (DID);

• Credenciais Verificáveis (CV).

• podem ser amplamente aceitas;

• são mais confiáveis;

• oferecem maior privacidade aos usuários

Novos Padrões Emergentes



Identidade digital deveria ficar totalmente sob o controle de

seu dono.

• Consolidou-se o termo Identidade Autossoberana (ou SSI - Self-

Sovereign Identity) com os seguintes objetivos:

• reestruturar o ecossistema de identidades digitais atualmente centralizadas;

• ter uma arquitetura mais descentralizada e mais democrática;

• tornar o usuário dono absoluto e exclusivo de seus dados pessoais;

• contribuir para melhorias de privacidade e diminuição dos riscos de vazamentos.

Identidade Autossoberana



Características de uma Identidade Autossoberana (SSI):

• gestão da identidade centrada no usuário;

• interoperabilidade da identidade digital entre múltiplos prestadores de

serviços;

• controle pelo usuário sobre como, quando e para quem a identidade é

fornecida;

• facilidade de transpor a identidade de um site para outros, não ficando

amarrada a um único local;

• autonomia do usuário.

Caracteristicas de uma SSI



Objetivos
do Trabalho



• Estudo experimental das possibilidades e alternativas disponíveis para

implantação de um sistema de SSI para os usuários da RNP;

• Entender os reais benefícios e custos;

• Instalar, operar e avaliar pelo menos uma plataforma de SSI, como o Jolocom;

• Comparar de forma teórica e prática as características de uma solução SSI com a

gestão de identidade federada atualmente promovida pela RNP (CAFe).

Objetivos do Trabalho



Como integrar a 
tecnologia SSI na Gestão 
de identidades da CAFe



Modelo federado de gestão de identidades da

CAFe:

• os usuários se autenticam utilizando o

provedor de identidade (IdP) da sua própria

instituição;

• acesso a diversos serviços disponibilizados

pela federação com apenas uma identidade;

• dados do usuário ficam sob o controle dos

provedores de identidades.

Gestão de Identidades 
da CAFe

Fonte: [Fraga el al., 2010] 



• O IdP institucional terá uma parte com o

protocolo SSI e outra que se comunicará com

o SP.

• Os usuários passarão a se autenticar através

de um programa aplicativo, onde gerenciam

suas credenciais verificáveis.

• O IdP poderá validar as informações com o

uso de uma blockchain;

• O usuário possuirá mais controle sobre seus

dados, obtendo as vantagens do uso de uma

SSI.

Como Integrar SSI na
CAFe?

Blockchain



Estudo do Protocolo 
Jolocom



• A RNP (por meio do CT-Blockchain e do projeto ChainID) já tem

alguns estudos em andamento sobre identidades descentralizadas

com ênfase na plataforma Sovrin [Reed et al., 2019].

• Abordamos outra plataforma de forma a conhecer novas

possibilidades oferecidas por diferentes tecnologias.

Porque iniciamos o estudo do 
protocolo Jolocom?



Solução Jolocom [Fei et al., 2018]:

• é um protocolo de código aberto;

• desenvolvido sobre a blockchain da criptomoeda Ethereum (rede de

teste Rinkeby);

• os usuários fazem uso de um aplicativo móvel para interagir com o

sistema a fim de criar, gerenciar e compartilhar suas identidades.

Protocolo Jolocom



Solução Jolocom [Fei et al., 2018]:

• permite que usuários criem, provisionem e controlem com segurança

as suas identidades de forma autônoma e privada, sem fornecer

dados para terceiros;

• a arquitetura desta solução segue as especificações propostas pelo

W3C (World Wide Web Consortium):

• Identificadores Descentralizados [Manu et al., 2021 A];

• Credenciais Verificáveis [Manu et al., 2021 A].

Protocolo Jolocom



Implementação preliminar 
de uma plataforma de 

testes



Esta sendo utilizado a ferramenta – Jolocom-SDK.

• Um módulo de armazenamento é necessário para persistir os dados (por

exemplo, documentos DID, credenciais verificáveis, chaves criptografadas,

etc.)

• Foi implementado um back-end de armazenamento em banco de dados

SQLite3 para persistir os dados e armazenar credenciais verificáveis.

Plataforma de testes

https://jolocom.github.io/jolocom-sdk/1.0.0/


No contexto do Jolocom-SDK:

• existe a necessidade de criar um agente que representa uma

identidade capaz de interagir com outros agentes:

• cada agente um possui uma Identidade (representando o Documento DID),

que deve ser criada ou carregada do armazenamento para inicializar o

agente;

• os agentes interagem entre si, envolvendo-se em fluxos de interação

(conjunto de mensagens assinadas a serem trocadas entre dois ou mais

agentes).

Plataforma de testes



Os fluxos de interações comuns (descritas na documentação) entre

agentes do Jolocom-SDK são:

• autenticação;

• autorização;

• criação de credencial verificável;

• emissão e recebimento de credenciais verificáveis;

• solicitação, fornecimento e verificação de credenciais verificáveis.

Plataforma de testes



Ao trazer o Jolocom-SDK para a plataforma de testes, foram criados

dois agentes: o servidor e o cliente.

• Usando o backend de armazenamento, cada agente mantém localmente uma

carteira criptografada (contendo as chaves associadas à identidade) e o

documento DID (permitindo que a identidade seja reutilizada em pontos

posteriores).

• A criação e a reutilização de um agente de armazenamento podem ser feitas

por meio de uma senha ou de um mnemônico BIP39

(https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1751).

Plataforma de testes



• Foi possível associar informações a esses agentes em forma de

credenciais verificáveis personalizadas.

• Atestam posse de um e-mail.

• Os testes estão sendo feitos em máquinas locais e outras

disponibilizadas pelo GIdLab-RNP.

• Framework Express (expressjs.com/pt-br) para Node.js (nodejs.org):

• código aberto sob a Licença MIT;

• fornece recursos para construção de servidores web simples.

Plataforma de testes



• Comunicação da plataforma: mensagens codificadas em JSON Web

Token (JWT).

• E as mensagens são transmitidas pela rede através de requisições

HTTP.

• Os agentes foram implementados para os seguintes fluxos:

• emissão e recebimento de credenciais verificáveis;

• solicitação, fornecimento e verificação de credenciais verificáveis.

Fluxos de Comunicação



Fluxo de 
Comunicação



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

Fluxo de Comunicação



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

Fluxo de Comunicação

Agente Servidor:

• hospedado em:  http://issuer-jolocom.gidlab.rnp.br/ ;

• foi criado com uma DID aleatória ;

• carregado do armazenamento a partir da senha;

• representa um SP capaz de emitir e verificar CVs.



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

Fluxo de Comunicação

Agente Cliente:

• deve ser executado em um dispositivo do usuário (computador ou 

celular);

• atualmente hospedado em máquinas locais;

• foi criado com uma DID aleatória ;

• carregado do armazenamento a partir da senha;

• representa um usuário com interesse de possuir CVs e acessar algum 

serviço do SP.

Agente Servidor:

• hospedado em:  http://issuer-jolocom.gidlab.rnp.br/ ;

• foi criado com uma DID aleatória ;

• carregado do armazenamento a partir da senha;

• representa um SP capaz de emitir e verificar CVs.



Fluxo de emissão e 
recebimento de 

credenciais verificáveis



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFZERTQSJ9.eyJpbnRlcmFjdGlvblRva2VuIj

p7ImNhbGxiYWNrVVJMIjoiaHR0cHM6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9yZWNlaX

ZlLyIsIm9mZmVyZWRDcmVkZW50aWFscyI6W3sidHlwZSI6IlByb29mT2

ZFbWFpbENyZWRlbnRpYWwifV19LCJ0eXAiOiJjcmVkZW50aWFsT2Zm

ZXJSZXF1ZXN0IiwiaWF0IjoxNjMzMTE0MzkzNTYyLCJleHAiOjE2MzMxM

Tc5OTM1NjIsImp0aSI6ImI5ZTVjY2UxYTA1M2ZiMmYiLCJpc3MiOiJkaW

Q6anVuOkVUdVA4RExWYVFDY2tBRGYxSkRtYUg4NjNfaFVTX0h2SWh

DUEplV2s4YkNRI0RpLTdkdUZNZXFCbzFZWFhhWVhYMHMzZVlKX3BI

NHpKQmlvU0dVRkhYNl9BIn0._ssyHpKfM6wIUcNcq61jro0PbZBGr7fjIp5

32xHV4S7RK9se87E0dzw5gCWWR8hOBamkyb2C1SIHeICHObAUAw

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFZERTQSJ9.eyJpbnRlcmFjdGlvblRva2VuIj

p7ImNhbGxiYWNrVVJMIjoiaHR0cHM6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9yZWNlaX

ZlLyIsIm9mZmVyZWRDcmVkZW50aWFscyI6W3sidHlwZSI6IlByb29mT2

ZFbWFpbENyZWRlbnRpYWwifV19LCJ0eXAiOiJjcmVkZW50aWFsT2Zm

ZXJSZXF1ZXN0IiwiaWF0IjoxNjMzMTE0MzkzNTYyLCJleHAiOjE2MzMxM

Tc5OTM1NjIsImp0aSI6ImI5ZTVjY2UxYTA1M2ZiMmYiLCJpc3MiOiJkaW

Q6anVuOkVUdVA4RExWYVFDY2tBRGYxSkRtYUg4NjNfaFVTX0h2SWh

DUEplV2s4YkNRI0RpLTdkdUZNZXFCbzFZWFhhWVhYMHMzZVlKX3BI

NHpKQmlvU0dVRkhYNl9BIn0._ssyHpKfM6wIUcNcq61jro0PbZBGr7fjIp5

32xHV4S7RK9se87E0dzw5gCWWR8hOBamkyb2C1SIHeICHObAUAw

inclui informações referente aos tipos de 

credenciais que o serviço pode emitir

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

{"interactionToken": { "callbackURL" : "https://example.com/receive/" , 

"offeredCredentials" : [{ "type": "ProofOfEmailCredential" }]}, "typ" : 

"credentialOfferRequest", "iat" : 1633114393562, "exp" : 1633117993562, 

"jti": "b9e5cce1a053fb2f", "iss": 

"did:jun:ETuP8DLVaQCckADf1JDmaH863_hUS_HvIhCPJeWk8bCQ#Di-

7duFMeqBo1YXXaYXX0s3eYJ_pH4zJBioSGUFHX6_A"}

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

{"interactionToken": { "callbackURL" : "https://example.com/receive/" , 

"offeredCredentials" : [{ "type": "ProofOfEmailCredential" }]}, "typ" : 

"credentialOfferRequest", "iat" : 1633114393562, "exp" : 1633117993562, 

"jti": "b9e5cce1a053fb2f", "iss": 

"did:jun:ETuP8DLVaQCckADf1JDmaH863_hUS_HvIhCPJeWk8bCQ#Di-

7duFMeqBo1YXXaYXX0s3eYJ_pH4zJBioSGUFHX6_A"}

Blockchain

Verifica a autenticidade 

da mensagem com 

apoio da blockchain

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

inclui informações referente aos 

tipos de credenciais desejadas

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

inclui informações referente aos 

tipos de credenciais desejadas

Blockchain

Verifica a autenticidade 

da mensagem com 

apoio da blockchain

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

4 – Responde ao POST com 

as credenciais emitidas (JWT)

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

Blockchain

Verifica a autenticidade 

da mensagem e do CV 

com apoio da 

blockchain

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)

4 – Responde ao POST com 

as credenciais emitidas (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

Blockchain

Verifica a autenticidade 

da mensagem e do CV 

com apoio da 

blockchain

armazena a CV

localmente

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)

4 – Responde ao POST com 

as credenciais emitidas (JWT)



did:jolo:serviço did:jolo:cliente

1 - GET /URL Emissor de CV

3 - POST /URL do Emissor

resposta da oferta (JWT)

Blockchain

Verifica a autenticidade 

da mensagem e do CV 

com apoio da 

blockchain

armazena a CV

localmente

Fluxo de emissão e recebimento de 
credenciais verificáveis

2 – Responde com uma oferta 

de credencial (JWT)

4 – Responde ao POST com 

as credenciais emitidas (JWT)



Fluxo de solicitação, 
fornecimento e verificação 
de credenciais verificáveis



did:jolo:serviço navegador

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

navegador



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

navegador



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

navegador

QR-Code



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

navegador

QR-Code



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

navegador

QR-Code

did:jolo:usuário



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

navegador

QR-Code

did:jolo:usuário



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Blockchain

Verifica a autenticidade 

da mensagem com 

apoio da blockchain

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

navegador

QR-Code

did:jolo:usuário



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

navegador

QR-Code

did:jolo:usuário



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

navegador did:jolo:usuário

3 - POST /URL do SP

resposta da solicitação (JWT)

inclui as credenciais



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

navegador did:jolo:usuário

3 - POST /URL do SP

resposta da solicitação (JWT)

inclui as credenciais

Blockchain

Verifica a autenticidade da

mensagem e da CV com

apoio da blockchain



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

navegador did:jolo:usuário

3 - POST /URL do SP

resposta da solicitação (JWT)

inclui as credenciais



did:jolo:serviço

1 - GET /URL do SP

Fluxo de solicitação, fornecimento e 
verificação de credenciais verificáveis

2 – Responde com uma 

solicitação de credencial (JWT)

navegador did:jolo:usuário

3 - POST /URL do SP

resposta da solicitação (JWT)

inclui as credenciais

4 – Acesso ao serviço



implementação de uma 
plataforma de autenticação 

SSI  no IdP Shibboleth



Para integrar a solução na CAFe, tem-se o desafio de integrar

a plataforma de testes no ambiente do IdP dinâmico

Shibboleth.

• Shibboleth já permite criar novos fluxos de login personalizados.

Foi elaborado um resumo de como esperamos que seja o fluxo de autenticação da

solução no ambiente de experimentação Shibboleth da CAFe. Porém pode existir

algumas diferenças para a situação real.

Implementação no IdP da CAFe



1. Após solicitar acesso a um serviço, o navegador do usuário é redirecionado

para o IdP de sua instituição.

2. IdP disponibilizará pelo menos duas formas de autenticação: usuário/senha e

SSI (IdP v4 permite a criação de diferentes estratégias de autenticação).

Fluxo de autenticação



1. Após solicitar acesso a um serviço, o navegador do usuário é redirecionado

para o IdP de sua instituição.

2. IdP disponibilizará pelo menos duas formas de autenticação: usuário/senha e

SSI (IdP v4 permite a criação de diferentes estratégias de autenticação).

3. Usuário (via navegador) escolhe autenticação SSI.

4. IdP desvia o fluxo para um servidor com o serviço Jolocom de autenticação.

5. Navegador se conecta ao servidor Jolocom para se autenticar.

Fluxo de autenticação



6. Servidor Jolocom envia ao navegador um código QR solicitando uma CV.

7. Usuário escaneia o código QR através do aplicativo móvel Jolocom

SmartWallet e envia a CV para servidor Jolocom.

Fluxo de autenticação



6. Servidor Jolocom envia ao navegador um código QR solicitando uma CV.

7. Usuário escaneia o código QR através do aplicativo móvel Jolocom

SmartWallet e envia a CV para servidor Jolocom.

8. Servidor verifica a autenticidade da CV e, caso válida, envia uma página nova

ao navegador, para que este a repasse ao servidor IdP a fim de que esse monte

as credenciais Shibboleth de autenticação válidas.

9. IdP envia credenciais Shibboleth ao navegador com callback para o SP.

10. SP recebe as credenciais do navegador, as verifica e concede acesso ao

serviço desejado.

Fluxo de autenticação



Conclusões e Trabalhos 
Futuros



A solução fornecida pelo protocolo Jolocom também trás uma possível

implementação de um sistema baseado em SSI na RNP.

Como próximos passos:

• avaliar uma forma de integrar Jolocom no IdP da federação CAFe;

• avaliar os reais benefícios e custos desta solução;

• comparar a solução com o esquema de autenticação federada CAFe.

Conclusões e Trabalhos Futuros
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