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1 Introdução

A presença de serviços e de processos de trabalho
no contexto virtual tem crescido exponencialmente nas
últimas décadas. Diante de tal cenario, preocupações
acerca à privacidade, segurança e propriedade de da-
dos pessoais tornaram-se gradativamente mais laten-
tes. Com a transferência das atividades para o universo
online, é cada vez mais importante que as pessoas se
apresentem de forma autêntica e confiável nos diversos
canais digitais em que participamos.

As identidades digitais são a forma como nos
apresentamos nesses canais. Segundo Reed et al.
[Reed et al., 2021], a grande maioria dessas identida-
des não está sob o controle dos próprios usuários, mas
sim sob o controle de autoridades externas que decidem
a quem ou a que essas identidades se referem e quando
podem ser revogadas. Dessa forma, as identidades di-
gitais nesse contexto podem desaparecer ou deixar de
ser válidas com o fracasso de uma organização. Além
da falta de controle dos dados pessoais por parte do
usuário, a concentração do alvo de hackers e a escassez
de privacidade pelo compartilhamento indevido de in-
formações são alguns dos problemas gerados por tal
centralização [Schardong and Custódio, 2021]. Uma
grande parte de ataques cibernéticos a órgãos públicos
e privados se concretiza por falhas na correta identi-
ficação de atores em processos de autenticação, o que
leva ao estabelecimento de canais de confiança onde
um ou mais participantes não são de fato quem alegam
ser.

De acordo com Allen [Allen, 2016], os modelos de
identidade digital evolúıram desde o advento da In-
ternet. Nos primeiros estágios, os modelos de gestão
são basicamente caracterizados por uma centralização
dos dados do usuário em silos de servidores - esses
sendo controlados por autoridades externas - favore-
cendo, então, que os usuários não possuam real con-
trole de seus dados pessoais. Em razão do cenário ex-

posto e de todos os problemas provenientes, esforços
para a desconcentração da informação e da confiança
tornaram-se mais potentes, culminando no surgimento
do quarto estágio: a Identidade Autossoberana (SSI -
Self-Sovereign Identity).

Uma Identidade Autossoberana é uma forma de
identidade descentralizada (DID - Decentralized ID).
De acordo com Reed et al. [Reed et al., 2021], DID é
um identificador que viabiliza identidades digitais des-
centralizadas verificáveis, podendo identificar pessoas,
organizações, coisas, entidades abstratas etc.. Desse
modo, esse novo modelo de gestão tem o usuário no
centro da administração de sua própria identidade.
As principais caracteŕısticas que devem estar presen-
tes em uma SSI são: gestão da identidade centrada no
usuário; controle pelo usuário sobre como e para quem
a identidade é fornecida; interoperabilidade da iden-
tidade digital entre múltiplos prestadores de serviços
e autonomia do usuário [Allen, 2016]. Com a Identi-
dade Autossoberana, os serviços de terceiros não pre-
cisarão mais ter a posse de dados de usuários e isso
contribui significativamente para melhorias de privaci-
dade e diminuição dos riscos de vazamentos de dados
[Wolff and Henriques, 2021].

Uma tecnologia recente, blockchain, tem tra-
zido novas perspectivas para o estudo e imple-
mentação de DIDs. Segundo Ferdous et al.
[Ferdous et al., 2019], há propriedades das blockchains
que coincidem com algumas das propriedades de-
sejáveis em uma DID, como a descentralização, con-
fiabilidade e persistência. Com a popularização das
blockchains e com a necessidade cada vez maior de
sistemas mais eficazes e mais poderosos de gestão
de identidades, novas propostas de sistemas de iden-
tidade descentralizada têm surgido, com destaque
para: uPort/Serto [Naik and Jenkins, 2020], Jolocom
[Fei et al., 2019], Sovrin Foundation [Reed et al., 2021]
e DIF - Digital Identity Foundation (plataforma ION)
[Buchner et al., 2021].
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2 Objetivos

Sendo uma tecnologia ainda nova e em desenvolvi-
mento, não se tem muita experiência acumulada com
DIDs. Assim, os objetivos do projeto atêm-se na com-
preensão dos detalhes da implantação e configuração
de um sistema DID baseado em blockchain; na escolha,
instalação e configuração de um dos sistemas DID dis-
pońıveis como software livre; comparação das formas
de gestão de identidades federada e distribúıda sob o
ponto de vista do usuário e validação da hipótese de
que é posśıvel prover uma transição fácil de um mo-
delo federado para o descentralizado. Para esse último
objetivo, propõe-se a avaliar o uso de um sistema de
autenticação h́ıbrido que combina os dois modelos.

3 Metodologia

Seguindo os objetivos expostos na Seção 2, o pro-
jeto foi dividido nas seguintes etapas: estudo dos con-
ceitos de identidade autossoberana, identidade descen-
tralizada e credenciais verificáveis; seleção da plata-
forma de apoio à solução SSI e, por fim, a instalação
e configuração de um ambiente de testes para a imple-
mentação de uma solução SSI na plataforma escolhida.
Cada assunto especificado é brevemente abordado nas
Seções 3.1, 3.2, 3.3, respectivamente.

3.1 Estudo da tecnologia DID

Para a construção uma base sólida de conhecimento
para a realização de testes de soluções de identidades
distribúıdas, é primeiramente necessário entender os
conceitos de identidade autossoberana, identidade des-
centralizada e credenciais verificáveis.

No contexto das SSIs, indiv́ıduos ou organizações
possuem propriedade exclusiva de suas identidades di-
gitais, exercendo o controle de como seus dados pes-
soais são compartilhados e utilizados. Sendo a Identi-
dade Autossoberana uma forma de Identidade Descen-
tralizada, uma DID objetiva identificar qualquer su-
jeito que o controlador sobre essa identidade decida
identificar. A DID deve ser resolv́ıvel para um docu-
mento DID, que contém informações referentes a mate-
riais criptográficos, métodos de verificação e terminais
de serviços que permitem ao controlador de uma DID
provar o seu controle [Wolff and Henriques, 2021]. Na
Figura 1, tem-se o exemplo de uma DID criada a par-
tir do aplicativo Jolocom SmartWallet1 (cujo último
campo foi resumido em razão de simplicidade), ex-
plicitada pela W3C (World Wide Web Consortium)
[Reed et al., 2021], que desenvolveu um padrão para
identificadores descentralizados.

Para os identificadores DID serem resolvidos em do-
cumentos DID, tais identificadores são normalmente re-
gistrados em um sistema ou rede subjacente de algum
tipo, chamados de registro de dados verificáveis. Os
exemplos incluem blockchains públicas, sistemas de ar-
quivos descentralizados, bancos de dados de qualquer

tipo, redes ponto a ponto e outras formas de armaze-
namento de dados confiáveis.

Figura 1: Exemplo de uma DID - que pode ser vista
como uma simples string de texto - e seus respectivos
campos.

Sob o modelo de identidade autossoberana, in-
div́ıduos e organizações que possuem um ou mais iden-
tificadores podem apresentar alegações relativas a es-
ses identificadores sem ter de passar por um inter-
mediário (justificando o uso da tecnologia blockchain,
onde nenhum intermediário é necessário). Um con-
junto de alegações associado a um método de revogação
e a um material criptográfico que garanta sua in-
tegridade é chamado de Credencial Verificável (CV)
[Schardong and Custódio, 2021]. No contexto descen-
tralizado, os indiv́ıduos escolhem as alegações que de-
sejam compartilhar. Desse modo, caso fosse necessário
provar a maioridade para acessar um serviço digital-
mente, o compartilhamento de uma credencial que
atesta tal fato seria suficiente (de modo que quem re-
cebe essa informação não descobre o nome, data de
nascimento ou qualquer outra informação na creden-
cial).

3.2 O protocolo Jolocom

A plataforma de suporte a identidades distribúıdas
inicialmente escolhida para o estudo foi a Jolocom.
A solução de identidade Jolocom visa ser um proto-
colo universal, leve e de código aberto para identidade
digital descentralizada e gerenciamento de direitos de
acesso [Fei et al., 2019]. Esse protocolo foi constrúıdo
seguindo as especificações básicas propostas pela nor-
mativa doW3C, podendo ser utilizado para: criar iden-
tidades autossoberanas (por exemplo, para humanos,
organizações, agentes inteligentes etc.); associar in-
formações às identidades acima mencionadas na forma
de credenciais verificáveis e realizar interações entre
identidades para compartilhar e receber facilmente in-
formações verificáveis [Fei et al., 2019].

Para a implementação de soluções SSI e a gestão
de identidades, a plataforma Jolocom oferece serviçoes
de demosntração e um aplicativo móvel Jolocom
SmartWallet, permitindo realizar o gerenciamento da
identidade de forma mais pessoal, visual e intuitiva.
Atualmente, o protocolo é implementado na blockchain
Ethereum de testes (Rinkeby Testnet) e consiste de
vários contratos inteligentes para a ancoragem dos do-
cumento DID na blockchain. A equipe do projeto Jolo-
com também afirma que a solução DID já foi implan-
tada com sucesso utilizando outras tecnologias para
certos casos de uso [Fei et al., 2019], garantindo uma
maior flexibilidade de implementações.

1https://jolocom.io/
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Oferecendo ferramentas para uma gestão eficiente e
simplificada de identidades descentralizadas por meio
de uma API (Interface de Programação de Aplicação -
Application Programming Interface) que unifica todas
as tecnologias adjacentes da solução, a plataforma Jolo-
com foi utilizada para a implementação de um sistema
que simula o fluxo de comunicação entre dois agen-
tes no contexto descentralizado. Nas próximas seções,
serão apresentados a implantação e configuração do
ambiente de testes e os resultados dos testes realiza-
dos com essa plataforma.

3.3 Implementação do ambiente de testes

Para a implementação da solução SSI baseada no
protocolo Jolocom, foi criado um ambiente de testes
para a realização dos fluxos de comunicação entre DIDs
por meio da troca de Credenciais Verificáveis (tomando
como base o estudo realizado por Wolff e Henriques
[Wolff and Henriques, 2021], com implementação pre-
sente no GitHub2). A partir do Jolocom-SDK (Jolocom
Software Development Kit3), teve-se acesso a um con-
junto de ferramentas para criar identidades, gerenciar
identidades e também armazenar credenciais, recupe-
rar e restaurar identidades e interagir com outros agen-
tes. Sendo um requerimento da ferramenta Jolocom-
SDK, foi implementado também um back-end de ar-
mazenamento (carteira digital) em um banco de dados
SQLite3 para o armazenamento de CVs e persistência
dos dados.

No ambiente de testes, dois agentes foram criados
e suas carteiras criptografadas foram mantidas. O pri-
meiro deles, o agente servidor, representa um provedor
de serviço (Service Provider - SP) capaz de emitir e
verificar credenciais verificáveis. O agente cliente, por
sua vez, representa um usuário que deseja possuir cre-
denciais do tipo e-mail e acessar algum serviço forne-
cido pelo agente servidor, cujo processo de autenticação
exige a apresentação de uma credencial do tipo e-mail.
Para a execução do código, a plataforma de testes foi
instalada em um ambiente Node.js em uma máquina
de testes local.

Toda a comunicação da plataforma de testes con-
siste em mensagens codificadas em JSON Web Token
(JWT) [Jones et al., 2015] para facilitar a comunicação
e o consumo dos dados. As mensagens são transmitidas
entre os agentes pela rede através de requisições HTTP
(utilizando-se a plataforma Postman4, primeiramente)
e com o estabelecimento de um canal de comunicação
bidirecional através da tecnologiaWebSockets5. Para a
compreensão mais profunda e detalhada de como eram
geradas e consumidas as mensagens do protocolo, foi
utilizada a técnica “man-in-the-middle” para fins de
estudos experimentais iniciais (contribuindo para com-
preender como as credenciais eram emitidas, transmi-
tidas, validadas e armazenadas localmente). Por meio
de tal técnica, interceptava-se todas as mensagens que

cada agente recebia e enviava.
Devido à necessidade de portabilidade das creden-

ciais verificáveis de um usuário, é recomendado usar
um dispositivo móvel (celular, por exemplo) num fluxo
de autenticação [Wolff and Henriques, 2021]. Dessa
forma, foram estudadas duas formas de armazena-
mento de credenciais: uma em um aplicativo de car-
teira local (isto é, no computador usado pelo usuário
para acessar um serviço que exija autenticação) e outra
usando uma carteira em um celular. Sendo o exemplo
mais completo e próximo da realidade, explicitaremos
em mais detalhes o último caso (de modo que o pri-
meiro é apenas uma extensão deste).

Os agentes foram implantados para o fluxo de
emissão e recebimento de credenciais verificáveis e para
o fluxo de solicitação, fornecimento e verificação de cre-
denciais verificáveis, de modo que foi posśıvel associar
informações a esses agentes em forma de credenciais
verificáveis personalizadas.

4 Resultados e Discussões

4.1 Fluxos de comunicação no ambiente de

testes

4.1.1 Fluxo de emissão de CVs

Para o ińıcio do fluxo de emissão de CVs, o
usuário deve instalar em seu dispositivo móvel o apli-
cativo Jolocom SmartWallet. A instalação pode ser
feita em dispositivos Android e iOS. Ao inicializar, o
aplicativo criará uma identidade autossoberana base-
ada em DIDs de acordo com um mnemônico BIP39
que será gerado durante a primeira inicialização. O
aplicativo oferecerá recursos para interpretar códigos
QR, armazenar e compartilhar credenciais verificáveis
[Wolff and Henriques, 2021].

O fluxo de solicitação e emissão das credenciais está
exposto de maneira simplificada na Figura 2. Inicia-se
o processo com o navegador do usuário acessando o ser-
vidor emissor de CVs, gerando uma requisição HTTP
do tipo GET, no passo 1. Além disso, exposto no
segundo passo, é estabelecida uma conexão bilateral
WebSocket entre os agentes cliente (na forma de seu
navegador) e servidor.

Para o servidor emissor de credenciais verificáveis
emitir uma credencial quando solicitado, é necessário
que ele crie uma oferta de emissão de credencial e trans-
mita para aquele que a solicitou (passo 3). Essa oferta
inclui informações referente aos tipos de credenciais que
ele pode emitir e é codificada como um JSON Web
Token, renderizado pelo navegador em um QR Code.
A partir da técnica ”man-in-the-middle” utilizada no
ińıcio dos testes, foi posśıvel visualizar o conteúdo de
tal oferta e verificar como a comunicação ocorria. Após
a oferta ser feita, o agente cliente escaneia o código QR
no passo 4 e decodifica o JWT. Com isso, cria-se a res-

2https://github.com/regras/ssi-pgid
3https://github.com/jolocom/jolocom-sdk
4https://www.postman.com/
5https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/WebSocket
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Figura 2: Fluxo de emissão e recebimento de credenciais verificáveis da plataforma de testes, com agente cliente
em aplicativo móvel Jolocom SmartWallet.

Figura 3: Fluxo de solicitação, fornecimento e verificação de credenciais verificáveis da plataforma de testes,
com agente local criado por meio do aplicativo móvel Jolocom SmartWallet.

posta com as credenciais desejadas após a verificação
da mensagem recebida por meio da blockchain. Du-
rante todo o fluxo de comunicação, as mensagens rece-
bidas na forma de JWTs são verificadas com o apoio da
blockchain, que fornece uma camada de confiança para
resolver uma DID para um documento DID. Por fim, o
servidor envia a credencial emitida para o navegador,
que escaneia tal mensagem em QR Code. Com isso, o
agente cliente lê o código QR na tela do navegador e
armazena a CV localmente em sua carteira digital.

4.1.2 Fluxo de verificação de CVs

No caso de verificação de credencial, muitos serviços
exigem que seus usuários forneçam certas informações
no momento da inscrição ou autenticação. Isso é feito
pelo provedor de serviço (SP) criando e transmitindo
o que é chamado de “solicitação de apresentação de
credencial” [Wolff and Henriques, 2021]. Dessa forma,
o agente cliente - então possuidor da CV atestando a
posse de e-mail (criada no fluxo anterior) - acessará
um serviço que exige a apresentação de tal credencial.
Pela persistência dos dados feita por meio do back-end
de armazenamento, a credencial emitida permanece na
carteira digital criptografada do cliente. A Figura 3
mostra os passos do fluxo de verificação de credenciais
usando o serviço de verificação na plataforma de testes
criada.

Assim como no caso anterior, o processo inicia-se
com o agente cliente acessando o agente servidor, agora
exercendo a função de um provedor de serviços. Essa

primeira etapa também é feita por meio de um re-
quisição HTTP do tipo GET. O próximo passo refere-
se ao estabelecimento de uma conexãoWebSocket entre
o SP e o navegador do agente cliente. No passo 3, o
SP envia uma solicitação de credencial ao navegador,
de modo que agente cliente possa acessar seus serviços.
Essa mensagem, assim como as demais no fluxo de co-
municação, é codificada na forma de um JWT e contém
informações sobre o tipo de credencial exigida para o
acesso ser concedido. Com a estratégia do ”man-in-the-
middle”, ratifica-se que tal mensagem especifica uma
credencial do tipo e-mail.

Após a formatação da mensagem em um código
QR, o aplicativo no dispositivo móvel realiza o esca-
neamento (passo 4) do mesmo e, então, cria a resposta
também na forma de um JWT (contando a credencial
exigida pelo SP). Com o envio da mensagem para o SP
por meio de um requisição HTTP POST no passo 5, o
provedor de serviços avalia a autencidade da mensagem
e verifica a credencial compartilhada. Com a validação
desses pontos, o SP concede o acesso ao serviço para o
agente cliente, expresso no sexto passo.

4.2 Proposta de um sistema de autenticação

h́ıbrido

Muito utilizado na academia atualmente, o modelo
de gestão federado (um dos estágios da evolução dos
modelos mencionada na Seção 1) é caracterizado pe-
los usuários poderem estar registrados em apenas um
IdP (Provedor de Identidade - Identity Provider) para

XXX Congresso de Iniciação Cient́ıfica da UNICAMP - 2022 4



acessar os mais diversos serviços dispońıveis na web.
Por outro lado, os SPs devem reconhecer e serem re-
conhecidos pelos IdPs ou federações de IdPs desejados
para trabalhar com usuários identificados e autentica-
dos, de modo que uma relação de confiança é necessária
entre IdPs e SPs. Pode-se notar que, apesar de uma di-
minuição na carga administrativa das identidades por
parte do usuário, o modelo federado ainda contribui
para a centralização de dados pessoais.

Diante de tal cenário, uma solução SSI poderia re-
presentar uma nova etapa na gestão das identidades di-
gitais nesse meio, trazendo benef́ıcios para os usuários
(que possuiriam verdadeiro controle de seus dados) e
instituições. Porém, uma transição imediata de um
modelo de gestão para outro não é viável. Na mai-
oria das implementações de novas tecnologas, há um
processo de transição suave, permitindo que avaliação
e adaptação da mesma. Assim, propõe-se um modelo
de autenticação h́ıbrido: os IdPs ainda seriam basea-
dos em Shibboleth (um popular exemplo de gerencia-
mente de identidades federadas), mas possuiriam um
novo método de autenticação baseado em soluções SSI.

Como exposto nas Seções 4.1.1 e 4.1.2, a imple-
mentação de um sistema de gestão de identidades des-
centralizadas é posśıvel, sendo bem sustentado pelo
protocolo Jolocom utilizado. A proposta do sistema
h́ıbrido de autenticação, por sua vez, tornou-se posśıvel
a partir da versão 4 do IdP Shibboleth, que permite
a construção de estratégias mais sofisticadas de au-
tenticação utilizando fluxos de autenticação externos
ao IdP, sumarizados no trabalho realizado pela equipe
técnica do GidLab (Serviço para experimentação de
PD em Gestão de Identidade, ofertado pela RNP -
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). Para este pro-
jeto, o fluxo External - responsável por fornecer um
mecanismo de redirecionamento para um recurso de au-
tenticação externa [Wangham et al., 2021] - seria sufi-
ciente nos estudos iniciais, permitindo que o IdP Shib-
boleth solicitasse ao agente de verificação de creden-
ciais do Jolocom que fizesse a solicitação e validação
de credenciais do usuário [Wolff and Henriques, 2021].
A outra alternativa - Fluxo Customizado - apesar de
ser mais flex́ıvel (e permitir que um mesmo IdP pos-
sua as duas formas de autenticação), exige conhecimen-
tos muito mais profundos da nova versão do Shibboleth
(ainda não muito disseminada ou conhecida).

5 Conclusão

Com o objetivo de mitigar os problemas de centra-
lização de informações de identidades digitais, modelos
de gestão de identidades baseadas em DIDs e Creden-
ciais Verificáveis emergiram. Assim, o usuário poderia
ter mais controle sobre seus dados pessoais. A plata-
forma Jolocom estudada implementa - como verificado
- uma solução SSI eficiente; sendo capaz de consoli-
dar fluxos de comunicação entre agentes no contexto
descentralizado. Os testes realizados permitiram co-
nhecer e avaliar melhor todos os detalhes envolvidos
na implementação de um sistema SSI e, assim, dar um
embasamento melhor para a discussão de implantações

em larga escala desse modelo.
Apesar da viabilidade de implementação de fluxos

de comunicação ser validada a partir do protocolo Jo-
locom, os usuários possuem - intrinsecamente - uma
maior carga e complexidade ao gerenciar suas identi-
dades digitais (um custo para maior autonomia nessa
gestão). Desse modo, não é posśıvel saber se a adesão
dos usuários ao modelo SSI seria significativa, sendo ne-
cessário - portanto - a existência de modelos hibŕıdos
para a avaliação da modelo de gestão descentralizado
no âmbito da usabilidade. Assim, em relação a tra-
balhos futuros, seria importante entender os mecanis-
mos de autenticação externa na versão 4 dos IdPs Shib-
boleth, avaliando se sistemas h́ıbridos de autenticação
são de fato implementáveis. Com a validação desse
sistema, poderia-se - então - comparar os modelos de
gestão federada e descentralizada no âmbito da usabi-
lidade. Por fim, é necessário avaliar outras questões
intŕınsecas a sistemas descentralizados, como: os cus-
tos de ancoração dos documentos DID nas blockchains,
a carga administrativa da gestão de identidades digi-
tais por parte do usuário e a existência de âncoras de
confiança sólidas em soluções SSI.
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R. (2021). “Self-Sovereign Identity: A Systematic Map and
Review”. ACM Comput. Surv. 1, 1, Article 1.

[Wangham et al., 2021] Wangham, M., Cardoso, F., Torres, S.,
and Felicissimo, C. (2021). “Relatório Técnico: IdP Shibbo-
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