
Sobre este relatório
A Spamhaus rastreia endereços de 

protocolo de internet (IP) e nomes de 

domínio usados por agentes de ameaças 

para hospedar servidores de comando 

e controle (CC) de botnet. Esses dados 

permitem que identifiquemos elementos 

associados, incluindo a geolocalização dos 

botnet CCs, o malware associado a eles, os 

domínios de nível superior (TLDs) usados 

ao registrar um domínio para um botnet CC, 

e os registradores que patrocinam e a rede 

que hospeda a infraestrutura do botnet CC.

Este relatório oferece uma visão geral 

sobre o número de botnet CCs associados 

a esses elementos, juntamente com uma 

comparação trimestral. Discutimos as 

tendências que observamos e destacamos 

provedores de serviços lutando para 

controlar o número de operadores de botnet 

que usam seus serviços indevidamente.

T1 2022
No primeiro trimestre de 2022, registramos um modesto 

aumento de 8% no número de novos comandos e controles 

(CCs) de botnet identificados por nossa equipe de 

pesquisadores. Aspectos positivos, como a eliminação do 

TrickBot, foram encobertos pela incapacidade continuada 

dos operadores de redes na América Latina em lidar de 

maneira eficiente com denúncias de uso abusivo ativo. 

Porém, houve também um aumento desproporcional na 

capacidade abusiva e no uso indevido pelos registradores de 

modelos de negócios baratos e gratuitos. 

Sejam bem-vindos à atualização sobre ameaças de botnet 
da Spamhaus para o 1º trimestre de 2022.

Atualização sobre 
ameaças de botnet 
da Spamhaus
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Tudo a troco de nada
Todo mundo adora poder usar um serviço sem precisar 
pagar, e é exatamente isso o que a Freenom, um serviço 
de registro de domínios localizado na Holanda, oferece: 
eles fornecem um serviço de registro gratuito para alguns 
domínios. Na verdade, de acordo com o site1 da Freenom, 
“Freenom é o primeiro e único provedor de domínios 
gratuitos do mundo”. 

Soa perfeito, não é?! Do nosso ponto de vista, a resposta 
é um sonoro “Não”, porque, infelizmente, serviços 
gratuitos não costumam atrair usuários e negócios 
legítimos. Pelo contrário, eles geralmente atraem usuários 
não muito bem-vistos, e esses tipos de usuário trazem 
consigo vários aspectos negativos, como o  
uso abusivo.

Domínios de nível superior (TLDs) 
problemáticos
A Freenom opera (através de acordos com o Registry 
relevante2) os cinco domínios de nível superior de  
código de país (ccTLDs) a seguir:

• .tk (ccTLD de Tokelau) 
• .ml (ccTLD de Mali) 
• .ga (ccTLD do Gabão) 
• .cf (ccTLD da República Centro-Africana) 
• .gq (ccTLD da Guiné Equatorial)

Destaque 

Freenom — quando os domínios  
gratuitos se tornam um problema 

(1)      www.freenom.com/en/freeandpaiddomains.html 
(2)     domainincite.com/17468-freenom-ads-gq-to-free-african-cctld-roster
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Enquanto os registrantes normalmente usam ccTLDs 
do país aplicável a eles, esses cinco ccTLDs operados 
pela Freenom, para todos os efeitos, se tornaram 
domínios de nível superior genéricos (gTLDs), utilizados 
essencialmente fora do país. 

Onde está o uso abusivo?
Como você constatará após ler este nosso relatório, 
todos os cinco TLDs da Freenom foram classificados 
no trimestre como os TLDs mais explorados usados no 
registro de domínios para botnet CCs. 

Uma revisão mais detalhada dos nossos dados revela 
que a maioria dos registros de domínios fraudulentos 
nos TLDs da Freenom não está associada a agentes 
de ameaças altamente avançados e sofisticados, mas 
a usuários de kits de crimeware adquiridos por alguns 
poucos dólares na dark web. Esses agentes de ameaças, 
digamos, “amadores”, não têm os mesmos recursos 
financeiros que os cibercriminosos mais “profissionais”. 
Portanto, não surpreende que tentem usar e abusar dos 
serviços que estão disponíveis gratuitamente, como as 

ofertas da Freenom.

O uso abusivo não se limita a botnet CCs
Ano passado, a PhishLabs publicou o relatório Breaking 
down phishing site TLDs and certificate abuse1. Nele, 
destacou-se que dos 10 principais TLDs mais explorados, 
sete eram ccTLDs, e desses sete (é, você adivinhou), 
cinco eram os ccTLDs citados — aqueles que os usuários 
podem registrar de graça através da Freenom. 

(1) www.phishlabs.com/blog/breaking-down-phishing-site-tlds-and-certificate-abuse-in-q1/
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Fica evidente que, se for de graça, tem uso abusivo!

Se você der uma olhada nos Top 10 TLDs mais 
explorados1, que determina o “índice maligno” de um 

TLD, todos os cinco TLDs da Freenom estão presentes. 

Os 10 domínios de nível superior (TLDs)  
mais explorados
Conforme vigente em 14 de abril de 2022, os TLDs com a 
pior reputação em operações de spam são:

Posição Domínio Índice 
maligno

Domínios 
vistos

Domínios 
negativos

%

Nº 1 .cn 3,82 135.203 47.939 35,5%

Nº 2 .surf 3,60 3.182 1.557 48,9%

Nº 3 .gq 2,94 8.976 3.259 36,3%

Nº 4 .ga 2,87 13.717 4.661 34,0%

Nº 5 .cf 2,72 12.431 4.071 32,7%

Nº 6 .tk 2,38 36.192 9.411 26,0%

Nº 7 .ml 2,32 21.396 5.732 26,8%

Nº 8 .work 2,01 34.974 7.830 22,4%

Nº 9 .top 1,79 75.593 14.177 18,8%

Nº 10 .cam 1,56 7.782 1.642 21,1%

(1) www.spamhaus.org/statistics/tlds/
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O que são controladores  
de botnet?

“Servidor de comando e controle de 

botnet”, “controlador de botnet” ou 

“botnet C2” são maneiras comuns 

de nos referirmos ao “botnet CC”. 

Os fraudadores usam essa rede para 

controlar computadores infectados 

por malware e extrair valiosos dados 

pessoais das vítimas infectadas pelo 

malware.

Os botnet CCs desempenham um 

papel vital nas operações realizadas 

por cibercriminosos que usam 

computadores infectados para enviar 

spam ou ransomware, lançar ataques  

DDoS, aplicar golpes relacionados a 

bancos eletrônicos ou click fraud, ou 

minerar criptomoedas, como bitcoins.

Computadores de mesa e dispositivos 

móveis, como smartphones, não são os 

únicos equipamentos que podem ser 

infectados. O número de dispositivos 

conectados à internet aumenta a 

cada dia, por exemplo, os dispositivos 

de Internet das Coisas (IoT), como 

webcams, unidades de armazenamento 

de dados em rede (NAS) e muitos 

outros. Eles também correm o risco de 

serem infectados.

Número de botnet CCs observados, 
T1 2022
No 1º trimestre de 2022, a Spamhaus identificou 3.538 
botnet CCs em comparação com 3.271 no 4º trimestre 
de 2021. Esse foi um aumento de 8% entre trimestres. A 
média mensal subiu de 1.090 no T4 para 1.179 botnet CCs 
por mês no T1.

Trimestre Nº de botnets Média trimestral Mudança %

T2, 2021 1462 487 -12%

T3, 2021 2656 885 +82%

T4, 2021 3271 1090 +23%

T1, 2022 3538 1179 +8%
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Um ano de aumentos na Rússia  
Durante o último ano, o número de botnet CCs na Rússia 
continuou aumentando, de trimestre a trimestre:

• T1 a T2 2021 – 19% de aumento

• T2 a T3 2021 – 64% de aumento

• T3 a T4 2021 – 124% de aumento

• T4 2021 a T1 2022 – 24% de aumento

No T1, aproximadamente um terço de todos os 
servidores de botnet CC observados por nossos 
pesquisadores estavam localizados na Rússia.

Aumento em botnet CCs hospedados  
no ocidente
Além do aumento continuado de botnet CCs hospedados 
na Rússia, notamos também o aumento na hospedagem 
no ocidente, particularmente Ucrânia (+80%),  
França (+23%), Estados Unidos (+20%),  
Países Baixos (+16%) e Estônia (recém-chegado).  
O aumento na Ucrânia não surpreende, frente aos 
conflitos em curso — os impostores são uns dos primeiros 
a encontrar vulnerabilidades rentáveis.

Melhoras marginais na América Latina
No fim de 2021, os países da América Latina sentiram um 
aumento significativo nos botnet CCs que hospedavam.  
Este trimestre, vimos uma pequena redução nesses 
números: Uruguai (-4%), México (-12%), Brasil (-20%), 
com exceção da República Dominicana, que registrou um 
aumento de 16%. Há muito que pode ser melhorado nessa 
região quando se trata de lidar com o uso abusivo.

Novas entradas

Emirados Árabes Unidos (nº 15), 

Estônia (nº 16).

Partidas

Suécia, Romênia.

Geolocalização de botnet CCs,  
T1 2022
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Top 20 localizações de botnet CCs
Posição País T4  

2021
T1 

2022
Mudança % 

T a T

Nº 1 Rússia 854 1059 24%

Nº 2 Estados Unidos 384 461 20%

Nº 3 Países Baixos 164 191 16%

Nº 3 Alemanha 230 191 -17%

Nº 5 Uruguai 177 170 -4%

Nº 6 Arábia Saudita 180 163 -9%

Nº 6 México 186 163 -12%

Nº 8 Rep. Dominicana 110 128 16%

Nº 9 Ucrânia 64 115 80%

Nº 10 França 60 74 23%

Geolocalização de botnet CCs,  
T1 2022 (continuação)

Posição País T4  
2021

T1 
2022

Mudança % 
T a T

Nº 10 Brasil 92 74 -20%

Nº 12 Reino Unido 61 64 5%

Nº 13 Bulgária 56 62 11%

Nº 14 Moldávia 50 54 8%

Nº 15 Emirados Árabes Unidos - 47 Nova entrada

Nº 16 Estônia - 45 Nova entrada

Nº 17 República Tcheca 66 40 -39%

Nº 18 Hong Kong 28 38 36%

Nº 19 Seychelles 34 37 9%

Nº 19 Letônia 69 37 -46%
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Malware associado a botnet CCs,  
T1 2022
Alerta de spoiler! Não houve nenhuma alteração nas 
primeiras posições da relação trimestral de malwares — 
RedLine e Loki, dois ladrões de credenciais, permanecem 
no topo da lista.

Malware como Serviço
Ainda que tenhamos visto um pequeno decréscimo no 
número de servidores de botnet CC RedLine, nossos 
pesquisadores detectaram um aumento de 47% no 
Loki. Os dois são vendidos na dark web como kits de 
“crimeware”, e qualquer pessoa que compre um kit desses 
pode operar sua própria campanha de malware.

Adeus, TrickBot!
Por muitos anos, o TrickBot foi considerado um dos 
principais botnets, entrando e saindo da lista dos Top 20 
com frequência. A princípio, ele era um cavalo de troia 
de banco eletrônico; contudo, evoluiu para dropper, 
proporcionando aos cibercriminosos o acesso inicial a 
redes corporativas. Foi assim que o TrickBot concentrou 
toda a sua força na economia norte-americana, sendo 
responsável por ataques cibernéticos contra centenas de 
empresas dos Estados Unidos. 

Em 2020, o TrickBot conseguiu sobreviver às tentativas 
da Microsoft e da US Cyber Command1 de  
eliminá-lo. Agora, no primeiro trimestre de 2022, o 
TrickBot desapareceu repentinamente do cenário das 
ameaças de malware. Pesquisadores em segurança 
confirmaram em um tweet2 que a famigerada gangue 
do malware TrickBot encerrou sua infraestrutura e 
operações. Adeus, TrickBot — não vamos sentir sua falta!

Tofsee, Smoke Loader e Arkei continuam a 
ganhar popularidade
Em 2021, todos os três malwares acima entraram no 
nosso Top 20 e, durante o último trimestre, registraram 
aumentos de 100% e mais!

Novas entradas

AveMaria (nº 14), Quasar (nº 17), 

CoinMiner (nº 18), DanaBot (nº 20).

Partidas

CobaltStrike, CryptBot, Gozi, TrickBot.

(1) www.cyberscoop.com/trickbot-takedown-cyber-command-microsoft/
(2) twitter.com/VK_Intel/status/1496944228135493638

O que é um ladrão de 
credenciais?

Os cibercriminosos o utilizam para 

coletar informações confidenciais do 

computador de uma vítima, como, por 

exemplo, dados de login. 
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Malware associado a botnet CCs,  
T1 2022 (continuação)

Famílias de malware associadas a botnet CCs
Posição T4 2021 T1 2022 Mudança % Família de malware Descrição

Nº 1 164 153 -7% RedLine Ladrão de credenciais

Nº 2 102 150 47% Loki Ladrão de credenciais

Nº 3 91 74 -19% AsyncRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 4 86 66 -23% GCleaner Dropper

Nº 5 29 59 103% Tofsee Spambot

Nº 5 28 59 111% Smoke Loader Dropper

Nº 7 27 54 100% Arkei Ladrão de credenciais

Nº 8 75 37 -51% Raccoon Ladrão de credenciais

Nº 9 32 32 0% DCRat Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 10 17 26 53% NanoCore Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 11 29 23 -21% Remcos Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 12 17 22 29% STRRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 13 36 20 -44% NjRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 14 - 19 Nova entrada AveMaria Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 15 18 18 0% Socelars Ladrão de credenciais

Nº 16 37 16 -57% BitRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 17 - 13 Nova entrada Quasar Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 18 65 12 -82% Vjw0rm Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 18 - 12 Nova entrada CoinMiner Minerador de criptomoeda

Nº 20 - 10 Nova entrada DanaBot Ladrão de credenciais
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Cavalo de troia de 
banco eletrônico
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Backdoor
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acesso remoto (RAT)
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credenciais
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Comparações de tipos de malware entre 
T4 2021 e T1 2022
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Domínios de nível superior (TLDs) mais 
explorados, T1 2022
Não surpreende que não tenha havido mudanças nos 
primeiros colocados da nossa classificação trimestral 
— gTLD .com continua a ser o TLD preferido entre os 
criadores de malwares e os operadores de botnet para 
registrar seus nomes de domínio. 

Enquanto isso, o gTLD .top, operado pelos chineses, 
mantém a 2ª posição no placar. Houve uma certa 
melhora no primeiro trimestre, com uma redução de 
30% no número de domínios de botnet CC recém-
observados. Contudo, o .top ainda apresenta bem mais 
do que o dobro do número de domínios associados a 
botnet CCs do que o .xyz, que ocupa a 3ª posição. 

Uma nova entrada na 4ª posição
Neste trimestre, o .us entrou no Top 20 direto na 
4ª posição. Só nos resta esperar que a GoDaddy, que é 
responsável pelo .us, siga os mesmos passos do .buzz, 
que entrou na nossa relação na 3ª posição há um ano, 
mas saiu do placar este trimestre. Obrigado por cuidar 
do problema de uso abusivo associado ao seu TLD, 
dotStrategy — agora é a sua vez, GoDaddy!  

Partidas
Falando de partidas, gostaríamos de parabenizar todos 
os registradores que gerenciam TLDs que saíram de 
nossas listas, incluindo o ICM, que é responsável pelo 
.xxx. Esse TLD apareceu em nosso Top 20 no quarto 
trimestre de 2021, na 4ª posição, mas saiu da lista  
este trimestre.  

.com e .net da Verisign mostram  
quedas significativas 
Os dois TLDs da Verisign, .com e .net, tiveram as maiores 
quedas no T1: -75% e -61%, respectivamente. Eles são 
seguidos de perto pelo .xyz, que apresentou uma queda 
de -52%. Bom trabalho, pessoal! Continuem reduzindo 
esses números. 

Domínios de nível superior 
(TLDs) — uma breve 
apresentação

Existem vários domínios de nível 

superior (TLDs) diferentes, incluindo:

TLDs genéricos (gTLDs) 
Podem ser usados por qualquer um.

TLDs de código de país (ccTLDs) 
Alguns ccTLDs têm uso restrito em  

um determinado país ou região,  

entretanto, outros são licenciados 

para uso geral, tendo a mesma 

funcionalidade dos gTLDs.

TLDs descentralizados (dTLDs) 
Domínios de nível superior (TLDs) 

independentes que não estão sob o 

controle da ICANN.

Domínios de nível superior (TLDs) mais 
explorados, T1 2022
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.tk, .cf, .ml, .ga e .gq 
Nos “Destaques” deste trimestre, falamos sobre os 
problemas com esses cinco ccTLDs, que agora são 
operados pela Freenom. Eles continuam a ser uma grave 
ameaça às empresas e aos usuários da internet. No T1 
2022, identificamos um total de 579 domínios de botnet 
CC registrados no espaço de nomes de domínio da 
Freenom. Isso é muito!  

Registros de domínios fraudulentos em .sbs e 
.cloud mais do que dobraram
O número de registros de domínios fraudulentos 
observado pela Spamhaus nos dois gTLDs .sbs e .cloud 
mais do que dobrou no T1 2022: 145% (.sbs) e  
140% (.cloud). 

No ano passado, falamos sobre atividades preocupantes 
que nossos pesquisadores começaram a observar em 
relação ao .sbs1. Infelizmente, nossas preocupações 
não foram levadas a sério. Pedimos que os respectivos 
registradores, ShortDot e Aruba PEC SpA, tomem as 
medidas cabíveis para reduzir o número de domínios  
de botnet CC registrados em seus espaços de nomes  
de domínio.  

Interpretação dos dados
Registradores com um grande número de domínios 
ativos têm maior exposição ao uso abusivo. Por exemplo, 
no 1º trimestre de 2022, o .de teve mais de 6.3 milhões 
de zonas de domínio ativo, das quais 0,00093% foi 
associada a botnet CCs. Enquanto isso, o .sbs teve 
apenas um pouco mais de 30.000 zonas de domínio 
ativo, com 0,42% associado a botnet CCs. Os dois estão 
na nossa lista dos Top 20. Ainda assim, um deles teve um 
índice percentual muito mais elevado de domínios ativos 
relacionados a botnet CCs do que o outro. 

Novas entradas

.us (nº 4), .website (nº 13), .cn (nº 18),  

.live (nº 19), .cfd (nº 20)

Partidas

.br, .buzz, .one, .site, .xxx

Domínios de nível superior (TLDs) mais 
explorados, T1 2022 (continuação)

(1) www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/
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TLDs mais explorados — número de domínios
Posição T4 2021 T1 2022 Mudança % TLD Observação

Nº 1 3719 913 -75% com gTLD

Nº 2 715 501 -30% top gTLD

Nº 3 396 192 -52% xyz gTLD

Nº 4 - 165 Nova entrada us gTLD

Nº 5 122 159 30% tk Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 6 116 137 18% org gTLD

Nº 7 97 126 30% cf Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 8 51 125 145% sbs gTLD

Nº 8 52 125 140% cloud gTLD

Nº 10 87 115 32% ml Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 11 143 106 -26% ga Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 12 56 73 30% gq Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 13 - 70 Nova entrada website gTLD

Nº 14 103 67 -35% info gTLD

Nº 15 133 66 -50% ru ccTLD

Nº 16 44 59 34% de ccTLD

Nº 17 136 53 -61% net gTLD

Nº 18 - 45 Nova entrada cn ccTLD

Nº 19 - 43 Nova entrada live gTLD

Nº 20 - 42 Nova entrada cfd gTLD

Domínios de nível superior (TLDs) mais 
explorados, T1 2022 (continuação)
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Sem mudanças no placar
Infelizmente, não houve mudança nas primeiras  
posições, com NameSilo e Namecheap mantendo a 1ª e 
2ª colocações. 

Contudo, os Estados Unidos ultrapassaram o Canadá 
por pouco (uma margem de liderança de menos de 1%) 
como o país onde estão localizados os registradores de 
domínios mais explorados. 

Google entra no Top 20
Ficamos extremamente desapontados de ver a Google 
entrando pela primeira vez nessa lista, ocupando a 
16ª posição. Esperamos que essa seja uma “visita” 
temporária e que a Google tome as devidas providências 
para reduzir o número de registros de domínio de botnet 
CCs que estão permitindo. 

O que aconteceu com o Sav? 
No primeiro trimestre, o Sav teve um aumento de 156%, 
de 66 registros de nome de domínio de botnet CC para 
169, elevando-o para a 6ª posição. Recentemente, o Sav 
informou que duplicou o número de domínios sob sua 
administração para dois milhões em apenas seis meses1. 
O número de domínios registrados como explorados por 
botnet CC mais do que dobrou no último trimestre. O 
crescimento exponencial leva à exploração exponencial? 
Achamos que não.

Melhora dos registradores 
Nem tudo são más notícias. No primeiro trimestre, seis 
registradores deixaram o nosso Top 20; além disso, 13 
registradores de domínio apresentaram melhoras, incluindo 
Key Systems (-91%), WebNic (-90%) e Openprovider 
(-62%). Parabéns a todos os registradores que saíram 
das nossas listas, e parabéns também para aqueles que 
conseguiram efetivar reduções nos registros de domínios, 
mas ainda há um longo caminho a percorrer! 

Registradores de domínios mais 
explorados, T1 2022

Novas entradas
Todaynic (nº 5), Ligne (nº 13), 

CentralNic (nº 14), GMO (nº 15),  

Google (nº 16). 

Partidas

1API, Atak, Beget LLC, Eranet 

International, Mat Bao Corp, NauNet.

Registradores e operadores de 
botnet CC

Os cibercriminosos precisam encontrar 

um registrador patrocinador para 

registrar um nome de domínio 

para botnet CC. Não é fácil para os 

registradores detectarem todos os 

registros fraudulentos antes que 

esses domínios entrem em atividade. 

Entretanto, o “tempo de vida” de 

domínios criminosos em um registrador 

legítimo e bem-estruturado costuma 

ser relativamente curto.

(1) www.dnjournal.com/archive/lowdown/2022/dailyposts/20220409.htm
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Registradores de domínios mais explorados — número de domínios
Posição T4 2021 T1 2022 Mudança % Registrador País

Nº 1 988 847 -14% NameSilo Canadá

Nº 2 718 670 -7% Namecheap Estados Unidos

Nº 3 536 266 -50% nicenic.net China

Nº 4 433 255 -41% PDR Índia

Nº 5 - 236 Nova entrada Todaynic China

Nº 6 66 169 156% Sav Estados Unidos

Nº 7 80 96 20% Porkbun Estados Unidos

Nº 8 201 88 -56% Alibaba China

Nº 9 127 87 -31% Tucows Canadá

Nº 10 197 75 -62% Openprovider Países Baixos

Nº 11 124 73 -41% RegRU Rússia

Nº 12 57 50 -12% Hostinger Lituânia

Nº 13 - 36 Nova entrada Ligne França

Nº 14 - 35 Nova entrada CentralNic Reino Unido

Nº 15 - 31 Nova entrada GMO Japão

Nº 16 - 30 Nova entrada Google Estados Unidos

Nº 16 54 30 -44% dnspod.cn China

Nº 18 328 28 -91% Key Systems Alemanha

Nº 18 48 28 -42% EuroDNS Luxemburgo

Nº 20 272 27 -90% WebNic.cc Singapura

0 1000750500250

Registradores de domínios mais 
explorados, T1 2022 (continuação)

País T4 2021 T1 2022

Estados Unidos 20,43% 30,57%

Canadá 26,37% 29,59%

China 18,70% 19,64%

Índia 10,24% 8,08%

Países Baixos 4,66% 2,38%

Rússia 2,93% 2,31%

Lituânia 1,35% 1,58%

França 0,00% 1,14%

Reino Unido 0,00% 1,11%

Japão 0,00% 0,98%

Alemanha 7,76% 0,89%

Luxemburgo 1,14% 0,89%

Singapura 6,43% 0,86%

LOCALIZAÇÃO DOS REGISTRADORES DE DOMÍNIOS MAIS EXPLORADOS
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Novas entradas
vdsina.ru (nº 7), macloud.ru (nº 9), 

digitalenergy.online (nº 12),  

invs.ru (nº 12), ghostnet.de (nº 14),  

filanco.ru (nº 15), gcore.lu (nº 16), 

sprinthost.ru (nº 17),  

hostsailor.com (nº 18).

Partidas
firstbyte.ru, hetzner.de, itldc.com,  

m247.ro, nano.lv, pinvds.com, 

privacyfirst.sh, serverion.com,  

timeweb.ru

Como de costume, ocorreram muitas mudanças nas 
redes que hospedam botnet CCs recém-observados. 

Esta lista reflete a rapidez com que o problema 
de abuso é tratado nas redes? 
Ainda que a lista das Top 20 ilustre que talvez haja 
um problema com o processo de averiguação dos 
clientes, ela não reflete a velocidade com que o pessoal 
de triagem lida com as denúncias recebidas de uso 
indevido. Consulte “Redes que hospedam os botnet CCs 
mais ativos” para ver em quais redes os abusos não são 
tratados prontamente.

Muitos recém-chegados da Rússia 
Uma das coisas que você notará rapidamente ao ler nosso 
relatório Top 20 mais recente é a quantidade de novas 
entradas provenientes da Rússia. 

No T1 2022, seis de cada oito recém-chegados eram 
provedores de hospedagem localizados na Rússia. 
Combinados, eles hospedam mais de 39% do número 
total de botnet CCs — mais de três vezes o número 
hospedado no T4 2021.

Redes que hospedam os mais novos 
botnet CCs recém-observados, T1 2022

Redes e operadores de  
botnet CC

As redes têm um controle razoável 

sobre os operadores que se cadastram 

fraudulentamente para receber um 

novo serviço. 

Um processo de averiguação/avaliação 

criterioso deveria ocorrer antes de 

autorizar um serviço. 

Quando as redes apresentam um 

grande número de entradas, isso 

ressalta um dos seguintes problemas:

1.   As redes não estão seguindo as boas 

práticas no processo de averiguação 

do cliente.

2.  As redes não estão assegurando que 

TODOS os seus revendedores sigam 

práticas sólidas de averiguação de 

clientes.

Em alguns dos piores cenários, 

funcionários ou proprietários de 

redes se beneficiam diretamente 

dos cadastros fraudulentos, ou seja, 

recebem dinheiro deliberadamente dos 

meliantes em troca da hospedagem de 

seus botnet CCs; felizmente, isso não 

acontece com muita frequência.
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Redes que hospedam os mais novos 
botnet CCs recém-observados,  
T1 2022 (continuação)

0 20015010050

Botnet CCs recém-observados por rede
Posição T4  

2021
T1 

2022
Mudança % Rede País

Nº 1 175 170 -3% antel.net.uy Uruguai

Nº 2 187 163 -13% uninet.net.mx México

Nº 3 168 153 -9% stc.com.sa Arábia Saudita

Nº 4 110 128 16% claro.com.do Rep. Dominicana

Nº 5 80 121 51% baxet.ru Rússia

Nº 6 182 95 -48% alibaba-inc.com China

Nº 7 - 69 Nova entrada vdsina.ru Rússia

Nº 7 85 69 -19% telefonica.com.br Brasil

Nº 9 - 63 Nova entrada macloud.ru Rússia

Nº 9 48 63 31% hostwinds.com Estados Unidos

Nº 9 63 63 0% selectel.ru Rússia

Nº 12 - 62 Nova entrada digitalenergy.online Rússia

Nº 12 - 62 Nova entrada invs.ru Rússia

Nº 14 - 61 Nova entrada ghostnet.de Alemanha

Nº 15 - 54 Nova entrada filanco.ru Rússia

Nº 16 - 53 Nova entrada gcore.lu Luxemburgo

Nº 17 - 52 Nova entrada sprinthost.ru Rússia

Nº 18 - 51 Nova entrada hostsailor.com Emirados Árabes Unidos

Nº 18 36 51 42% ihor-hosting.ru Rússia

Nº 20 72 49 -32% cloudflare.com Estados Unidos
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Redes que hospedam os botnet CCs mais 
ativos, T1 2022
Os provedores de hospedagem que aparecem nessa 
classificação têm um problema de exploração, não 
tomam as medidas cabíveis quando recebem denúncias 
de uso indevido ou se omitem e não nos notificam 
quando solucionam um problema de uso indevido. 

Operadores de rede na América Latina 
continuam na luta contra o uso abusivo 
Como comentamos na última atualização sobre botnet, os 
operadores na região da LatAm estão tendo dificuldades 
para responder com rapidez às denúncias de uso abusivo. 
No T1 2022, essa região continuou responsável pela 
hospedagem de mais de 60% de botnet CCs ativos, com 
quatro das cinco principais empresas de hospedagem 
localizadas na América Latina. 

A Spamhaus espera que esses operadores trabalhem 
conosco, juntos, para ajudar a solucionar o problema de 
uso abusivo de suas redes.

Número total de botnet CCs ativos por rede

0 20015010050

Posição T4 2021 T1 2022 Mudança % Rede País

Nº 1 389 501 29% uninet.net.mx México

Nº 2 296 422 43% stc.com.sa Arábia Saudita

Nº 3 257 398 55% antel.net.uy Uruguai

Nº 4 204 315 54% claro.com.do Rep. Dominicana

Nº 5 146 198 36% telefonica.com.br Brasil

Nº 6 94 94 0% microsoft.com Estados Unidos

Nº 7 60 83 38% a1.bg Bulgária

Nº 8 91 79 -13% ipjetable.net França

Nº 9 25 65 160% ielo.net França

Nº 10 41 41 0% telefonica.com.ar Argentina

Nº 11 27 34 26% mobily.com.sa Arábia Saudita

Nº 12 29 29 0% tie.cl Chile

Nº 12 - 29 Nova entrada cableonda.net Panamá

Nº 14 29 28 -3% vietserver.vn Vietnã

Nº 15 - 25 Nova entrada eliteteam.to Seychelles

Nº 15 - 25 Nova entrada ntup.net Rússia

Nº 17 21 24 14% google.com Estados Unidos

Nº 17 - 24 Nova entrada alexhost.md Moldávia

Nº 19 - 23 Nova entrada selectel.ru Rússia

Nº 20 21 22 5% combahton.net Alemanha

Novas entradas
cableonda.net (nº 12),  

eliteteam.to (nº 15), ntup.net (nº 15), 

alexhost.md (nº 17), selectel.ru (nº 19). 

Partidas
algartelecom.com.br, charter.com, 

clouvider.net, ovpn.com,  

une.net.co.

Por enquanto, é isso. Protejam-se, e nos vemos em julho!


