
 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.

 T2 2022 

A atividade de comando e controle (CC) de botnet teve uma 

leve redução no T2, com uma queda de 11%, o que é sempre 

uma boa notícia. Aparentemente, os operadores da região 

da América Latina conseguiram manter sob controle o uso 

abusivo de botnet CCs recentemente observados, embora 

o número de botnet CCs ativos na região tenha continuado 

a crescer. O acontecimento mais preocupante no T2 talvez 

tenha sido a dificuldade que os operadores de redes globais 

conhecidas tiveram em lidar com o uso abusivo continuado. 

Convocamos os operadores para que entrem em contato 

com os nossos operadores para obter assistência. 

Sejam bem-vindos à atualização sobre ameaças de botnet 

da Spamhaus para o 2º trimestre de 2022.

Atualização sobre 
ameaças de botnet 
da Spamhaus
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 Uma ferramenta gratuita que ajuda as redes  
 a gerenciar a reputação de IP de forma proativa 

A Spamhaus lançou neste mês uma nova ferramenta 
gratuita para proprietários de redes: o Portal de Reputação 
da Spamhaus1. Esse serviço possibilita a qualquer pessoa 
que seja proprietária de pelo menos um número de sistema 
autônomo (ASN) avaliar com rapidez a reputação de todos 
os seus IPs e resolver com agilidade problemas de listagem 
por meio de um centro de tíquetes de suporte fácil de usar. 

 Que dados de reputação de IP o portal inclui? 

Depois de ter se registrado com sucesso para abrir uma 
conta, você terá visibilidade completa de todos os IPs 
listados pela Spamhaus que se referem à sua rede. Isso inclui 
botnet CCs que inserimos na Lista de controladores de 
botnet (BCL) e na Lista de bloqueio de exploits (XBL), 
que também contêm IPs que apresentam sinais de 
infecções e exploits de terceiros, como proxies. Além disso, 
a presença na Lista de bloqueio da Spamhaus (SBL) e na 
Lista de bloqueio de CSS (CSS) também é destacada; 
a única lista de bloqueio de IP que não é representada 
é a Lista de bloqueio de política (PBL).

Os usuários podem gerenciar todas as solicitações de 
remoção sem sair do portal. Nos casos em que a equipe 
de remoção de listas não permite remoções automáticas, 
o centro de tíquetes de suporte facilita rastrear o status 
das solicitações e ver o histórico de comunicação com 
a equipe. A única exceção a isso são as inclusões na SBL, 
que continuam a ser administradas diretamente por e-mail 
pela equipe da SBL.

 Destaque 

O Portal de Reputação da Spamhaus 

(1) www.spamhaus.com/campaign/reputation-portal/

https://www.spamhaus.com/campaign/reputation-portal/
https://www.spamhaus.com/campaign/reputation-portal/
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 Receba a notificação de inclusões à medida  
 que ocorrem 

Para ajudar a gerenciar as listagens de maneira proativa 
na sua rede, você pode se registrar para receber um 
e-mail que detalha novas inclusões, enviado a cada  
24 horas. Alternativamente, você pode usar a API para 
integrar esses dados aos seus sistemas já existentes, 
o que é atualizado a cada hora.

Assista a este vídeo1 para saber mais sobre a ferramenta, 
ou você pode registrar-se para abrir uma conta2 agora. 

(1) www.youtube.com/watch?v=KUuWP0jDUqs&t=14s  
(2) https://manage.spamhaus.com/register/

https://www.youtube.com/watch?v=KUuWP0jDUqs&t=14s
https://manage.spamhaus.com/register/
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Número de botnet CCs observados, 
T2 2022

No 2º trimestre de 2022, a Spamhaus identificou 
3.141 botnet CCs em comparação com 3.538 no  
1º trimestre de 2022. Essa foi uma diminuição de 11% 
entre trimestres. A média mensal baixou de 1.179 no T1 
para 1.047 botnet CCs por mês no T2.

Trimestre Nº de botnets Média trimestral Mudança %

T3, 2021 2.656 885 +82%

T4, 2021 3.271 1.090 +23%

T1, 2022 3.538 1.179 +8%

T2, 2022 3.141 1.047 -11%

O que são comando 
e 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.
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 Mais um trimestre, mais um aumento na Rússia   

Mais uma vez, pelo quinto trimestre consecutivo, ocorreu 
um aumento em novos botnet CCs hospedados na Rússia.

• 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

• T1 a T2 2022 – 18% de aumento

No T2, mais de um terço de todos os servidores 
de botnet CC observados por nossos pesquisadores 
estavam localizados na Rússia.

 Altos e baixos na Europa 

O número de servidores de botnet CCs recentemente 
observados em vários países europeus aumentou, 
incluindo a Moldávia, com um grande aumento de 
81%, os Países baixos, apresentando 13% de aumento, 
e a França, com um aumento de 5%. Enquanto isso, 
Portugal, Suíça e Romênia passaram a figurar nos Top 20. 

No entanto, não há só más notícias para os países 
europeus. Nos seguintes países houve reduções 
significativas: Ucrânia (-69%), o que é mais do que 
provável que seja resultado do conflito que os aflige, 
Bulgária (-55%), Reino Unido (-52%), Letônia (-35%) 
e Alemanha (-17%).

 Melhorias significativas na América Latina 

A tendência positiva observada no T1 de 2002 na região 
da América Latina continuou no T2. Os pesquisadores 
da Spamhaus observaram melhorias no Brasil, República 
Dominicana, México e Uruguai. O número de servidores 
de botnet CC recém-observados no Uruguai diminuiu em 
quase 50%, e os números do Brasil estão ainda melhores, 
com uma diminuição de 70%!

Novas entradas

Portugal (nº 12), Suíça (nº 19), 
Romênia (nº 20).

Partidas

Seychelles, Estônia, 
República Tcheca.

Geolocalização de botnet CCs, 
T2 2022
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 Top 20 localizações de botnet CCs 

Posi-
ção

País T1 
2022

T2 
2022

Mudança % 
T a T

Nº 1 Rússia 1059 1254 18%

Nº 2 Estados Unidos 461 384 -17%

Nº 3 Países Baixos 191 216 13%

Nº 4 Arábia Saudita 163 205 26%

Nº 5 Alemanha 191 159 -17%

Nº 6 México 163 137 -16%

Nº 7 Uruguai 170 100 -41%

Nº 8 Moldávia 54 98 81%

Nº 9 Rep. Dominicana 128 85 -34%

Nº 10 França 74 78 5%

Geolocalização de botnet CCs, T2 2022 
(continuação)

Posi-
ção

País T1 
2022

T2 
2022

Mudança % 
T a T

Nº 11
Emirados 
Árabes Unidos

47 51 9%

Nº 12 Portugal - 38 Nova entrada

Nº 13 Ucrânia 115 36 -69%

Nº 14 Reino Unido 64 31 -52%

Nº 15 Bulgária 62 28 -55%

Nº 16 China 38 25 -34%

Nº 17 Letônia 37 24 -35%

Nº 18 Brasil 74 22 -70%

Nº 19 Suíça - 19 Nova entrada

Nº 20 Romênia - 14 Nova entrada
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Malware associado a botnet CCs,
T2 2022

Ocorreu uma movimentação considerável nos Top 20 

no T2, com seis novas entradas/partidas em comparação 

a apenas quatro no T1. 

 O Smoke Loader duplica sua infraestrutura 

No T2, o Smoke Loader apresentou um dos maiores 

aumentos na infraestrutura de botnet CC a ele associada, 

e isso destronou o Loki do seu primeiro lugar no T1.

O Smoke Loader (também conhecido por Dofoil) é um 

instalador usado por diferentes agentes de ameaças, 

geralmente para possibilitar o acesso a computadores 

infectados em um modelo PPI (pay-per-install). O número 

de servidores de botnet CC quase duplicou, passando de 

59 no T1 de 2022 para 117 no T2 de 2022. Não há dúvida 

que esse malware está em uma trajetória ascendente, 

tendo aumentado 98% no T2!

 Cavalos de Troia de Acesso Remoto (RAT)  
 estão se alastrando 

No T2, os RATs foram o tipo mais disseminado 

de malware associado a servidores de botnet CC, 

representando 35% dos malwares. Essa é uma mudança 

significativa em relação ao T1, em que os ladrões de 

credenciais foram o tipo de malware mais observado, 

chegando a 47%.

A nova entrada SystemBC mostra que os tipos de 

malware de backdoor reapareceram no T2, depois 

de terem saído da nossa classificação no T1. Além disso, 

um recém-chegado aos Top 20, chamado Fodcha, 

adicionou o bot de negação de serviço distribuído 

(DDoS) aos nossos tipos de malware.

Novas entradas

Matanbuchs (nº 5), Gozi (nº 10), 
SystemBC (nº 15), AZORult (nº 16), 
Fodcha (nº 19), OrcusRAT (nº 20).

Partidas

BitRAT, CoinMiner, GCleaner, njrat, 
Raccoon, Tofsee.

O que é um instalador?

Um instalador é um programa 
malicioso, também conhecido por 
dropper, que facilita o fornecimento 
e a instalação de malwares.
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Malware associado a botnet CCs, T2 2022 
(continuação)

 Famílias de malware associadas a botnet CCs 

Posição T1 2022 T2 2022 Mudança % Família 
de malware

Descrição

Nº 1 59 117 98% Smoke Loader Dropper

Nº 2 150 99 -34% Loki Ladrão de credenciais

Nº 3 153 77 -50% RedLineStealer Ladrão de credenciais

Nº 4 74 71 -4% AsyncRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 5 - 56 Nova entrada Matanbuchus Dropper

Nº 6 19 41 116% AveMaria Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 7 23 29 26% Remcos Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 8 12 27 125% Vjw0rm Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 9 22 17 -23% STRRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 10 - 16 Nova entrada Gozi Cavalo de troia de banco eletrônico

Nº 11 54 15 -72% Arkei Ladrão de credenciais

Nº 12 26 14 -46% NanoCore Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 12 32 14 -56% DCRat Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 14 18 13 -28% Socelars Ladrão de credenciais

Nº 15 - 12 Nova entrada SystemBC Backdoor

Nº 16 - 10 Nova entrada AZORult Ladrão de credenciais

Nº 17 13 9 -31% Quasar Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

Nº 17 10 9 -10% DanaBot1 Cavalo de troia de banco eletrônico

Nº 19 - 8 Nova entrada Fodcha Bot de DDoS

Nº 20 - 7 Nova entrada OrcusRAT Cavalo de troia de acesso remoto (RAT)

(1) Na atualização T1 2022, o DanaBot foi classificado incorretamente como um ladrão de credenciais.
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Spambot

Cavalo de troia 
de acesso remoto 
(RAT)

Ladrão de 
credenciais

Dropper

Cavalo de troia de 
banco eletrônico

Backdoor

Bot de DDoS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6,74%

34,64%

30,74%

32,38%

26,17%

14,29%

3,78%

1,14%
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0%

1,82%

1,21%

T1 2022 T2 2022

0%

47,09%

Comparações de tipos de malware entre 
T1 2022 e T2 2022
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 O .us cai na classificação dos Top 20 

O .us do GoDaddy foi uma nova entrada que ocupou 
a posição nº 4 no T1, portanto, é com grande satisfação 
que vemos uma diminuição de 54% no número de novos 
nomes de domínio de botnet CC recém-registrados 
e associados ao TLD. Agora ocupando a 12ª posição, 
seria ótimo que esse TLD saísse da Top 20 no T3. 

 O .sbs sai da nossa classificação 

Os pesquisadores da Spamhaus observaram o .sbs com 
grande preocupação. No ano passado, esse TLD foi 
ultrapassado pelo ShortDot1  e, ao longo dos últimos 
trimestres, observamos um uso abusivo crescente de 
botnet CC ligado a esse TLD. No T4 ele entrou para 
os Top 20 na 18ª posição e depois subiu para nº 8 
no T1. No entanto, estamos muito contentes porque 
agora o .sbs saiu da nossa classificação. Bom trabalho, 
ShortDot — esperamos que continue assim.

 O .com reverte uma tendência positiva 

Ocorreu uma grande queda de 75% no número de 
novos nomes de domínio de botnet CC registrados 
no TLD .com da Verisign no T1, mas esse movimento 
descendente se inverteu no T2, com um aumento 
de 134%.

 O .cloud tem aumentos significativos 

Quem subiu nos Top 20, passando do nº 8 no T1 para 
o nº 3 no T2, com uma aumento de 74%, foi o .cloud da 
ARUBA PEC S.p.A. Esperamos que a italiana ARUBA 
possa deter os domínios de botnet CC vinculados ao 
seu TLD no T3.  

 Interpretação dos dados 

Registros com maior número de domínios ativos têm 
maior exposição ao uso abusivo. Por exemplo, no T2 
de 2022, o .org tinha mais de 10,6 milhões de domínios, 
entre os quais 0,0016% estava associado a botnet CCs. 
Enquanto isso, o .tk teve aproximadamente 60.800 
domínios, dos quais 0,2814% estava associado a botnet 
CCs. Ambos estão entre os primeiros dez nas nossas 
listas. Ainda assim, um deles teve um índice percentual 
muito mais elevado de domínios relacionados a botnet 
CCs do que o outro.

Domínios de nível superior 
(TLDs) — uma breve 
apresentação

Existem alguns domínios de 
nível superior (TLDs) diferentes, 
incluindo:

TLDs genéricos (gTLDs) — estão 
sob jurisdição da ICANN. Alguns 
TLDs são abertos, ou seja, podem 
ser usados por qualquer pessoa 
(por exemplo, .com), alguns têm 
políticas rigorosas que regulam 
quem pode usá-los e como 
(por exemplo, .bank) e alguns são 
fechados (por exemplo, .honda).

TLDs de código de país 
(ccTLDs) — normalmente, estão 
relacionados a um país ou região. 
Os registros definem as políticas 
relacionadas a esses TLDs; alguns 
permitem que sejam feitos 
registros provenientes de qualquer 
lugar, alguns exigem presença local 
e alguns licenciam seu namespace 
indiscriminadamente para outros.

Domínios de nível superior (TLDs) 
mais explorados, T2 2022

(1) www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/

https://www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/
https://www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/
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 Trabalhando juntos por uma internet  
 mais segura 

Obviamente, preferimos que os TLDs não tenham botnet 
CCs associados a eles, mas sabemos como é o mundo real 
e reconhecemos que teremos de conviver com os abusos.

O essencial é que tratemos os casos de uso abusivo com 
rapidez. Sempre que necessário, se os nomes de domínio 
forem registrados unicamente para distribuir malwares ou 
hospedar botnet CCs, gostaríamos que os registradores 
suspendessem esses nomes de domínio. Agradecemos os 
esforços dos muitos registradores que colaboram conosco 
para assegurar que essas ações sejam tomadas.

Novas entradas

.co (nº 14), .club (nº 17), .eu (nº 19), 

.shop (nº 17), .site (nº 20).

Partidas

.cfd, .cn, .de, .sbs, .website

Domínios de nível superior (TLDs) 
mais explorados, T2 2022 (continuação)

0 1000 1500 2000 2500500

 TLDs mais explorados — número de domínios 

Posição T1 2022 T2 2022 Mudança % TLD Observação

Nº 1 913 2133 134% com gTLD

Nº 2 501 228 -54% top gTLD

Nº 3 125 218 74% cloud gTLD

Nº 4 126 173 37% cf ccTLD

Nº 5 159 171 8% tk Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 6 115 168 46% ml Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 7 137 167 22% org gTLD

Nº 8 192 121 -37% xyz gTLD

Nº 9 73 119 63% gq Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 10 106 112 6% ga Originalmente ccTLD, agora efetivamente gTLD

Nº 11 67 102 52% info gTLD

Nº 12 165 76 -54% us ccTLD

Nº 13 53 57 8% net gTLD

Nº 14 - 38 Nova entrada co ccTLD

Nº 15 43 31 -28% live gTLD

Nº 15 66 31 -53% ru ccTLD

Nº 17 - 25 Nova entrada club gTLD

Nº 17 - 25 Nova entrada shop gTLD

Nº 19 - 24 Nova entrada eu ccTLD

Nº 20 - 22 Nova entrada site gTLD
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 Mais uma vez, sem mudanças no placar 

Infelizmente, não houve nenhuma alteração nas 
primeiras posições nos nossos Top 20. NameSilo (CA) 
e Namecheap (EUA) continuam nas posições nº 1 e nº 2, 
respectivamente. 

 Aumento gigantesco no Tucows 

Observamos um aumento enorme de 115% de domínios 
registrados de botnet CC no registrador de domínios 
canadense Tucows. O número mais que duplicou, 
de 87 no T1 para 187 no T2.

 Registradores canadenses na liderança  
 (por pouco) 

Como o NameSilo está no topo da tabela, e com 
o aumento observado no Tucows, não é de surpreender 
que os registradores canadenses tenham o maior número 
de domínios de botnet CC registrados por meio dos 
seus serviços. No entanto, embora representem 33,98% 
dos registros de domínios, os registradores americanos 
ficaram logo atrás, representando 33,29%.

 Mais registros de domínios de botnet CC  
 no GMO e PDR 

A situação no registrador japonês GMO e no registrador 
indiano PDR também não é muito boa. Vimos um aumento 
de 55% em domínios de botnet CC registrados através do 
GMO e 27% através do PDR.

 Melhora a situação na China 

Algumas boas notícias da China: ocorreram melhorias 
respeitáveis em todos os registradores na China, com uma 
diminuição de 81% no Todaynic, 52% no NiceNic, 
26% no Alibaba e 13% no dnspod.cn. Parabéns!

 Reduções no Sav 

No T1, ressaltamos os problemas que vimos no Sav. 
No entanto, temos a satisfação de informar que o número 
de domínios de botnet CCs registrados ali foi reduzido 
em 24%. As estatísticas estão indo na direção certa 
e esperamos que o pessoal do Sav siga nesse caminho.

Registradores de domínios 
mais explorados, T2 2022

Novas entradas

Launchpad (nº 7), OwnRegistrar 
(nº 17), Gransy (nº 18), Gandi (nº 19). 

Partidas

Ligne, WebNic.cc
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 Registradores de domínios mais explorados — número de domínios 

Posição T1 2022 T2 2022 Mudança % Registrador País

Nº 1 847 797 -6% NameSilo Canadá

Nº 2 670 615 -8% Namecheap Estados Unidos

Nº 3 255 323 27% PDR Índia

Nº 4 87 187 115% Tucows Canadá

Nº 5 266 128 -52% nicenic.net China

Nº 6 169 128 -24% Sav Estados Unidos

Nº 7 - 91 Nova entrada Launchpad Estados Unidos

Nº 8 88 65 -26% Alibaba China

Nº 9 75 63 -16% Openprovider Países Baixos

Nº 10 73 60 -18% RegRU Rússia

Nº 11 96 59 -39% Porkbun Estados Unidos

Nº 12 31 48 55% GMO Japão

Nº 13 236 45 -81% Todaynic China

Nº 14 35 42 20% CentralNic Reino Unido

Nº 15 30 37 23% Google Estados Unidos

Nº 16 28 35 25% EuroDNS Luxemburgo

Nº 17 - 34 Nova entrada OwnRegistrar Estados Unidos

Nº 18 - 33 Nova entrada Gransy República Tcheca

Nº 19 - 28 Nova entrada Gandi França

Nº 20 50 26 -48% Hostinger Lituânia

Nº 20 30 26 -13% dnspod.cn China

Nº 20 28 26 -7% Key Systems Alemanha

0 1000750500250

Registradores de domínios mais 
explorados, T2 2022 (continuação)

País T2 2022 T1 2022

Canadá 33,98% 29,59%

Estados Unidos 33,29% 30,57%

Índia 11,15% 8,08%

China 9,12% 19,64%

Países Baixos 2,18% 2,38%

Rússia 2,07% 2,31%

Japão 1,66% 0,98%

Reino Unido 1,45% 1,11%

Luxemburgo 1,21% 0,89%

República Tcheca 1,14% 0%

França 0,97% 1,14%

Lituânia 0,90% 1,58%

Alemanha 0,90% 0,89%

 LOCALIZAÇÃO DOS REGISTRADORES DE DOMÍNIOS MAIS EXPLORADOS 
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Novas entradas

timeweb.ru (nº 7), google.com 
(nº 10), gbnhost.com (nº 12), ovh.
net (nº 13), mobily.com.sa (nº 15), 
pinvds.com (nº 17), mivocloud.com 
(nº 20).

Partidas

alibaba-inc.com, cloudflare.com, 
digitalenergy.online, gcore.lu, 
ihor-hosting.ru, selectel.ru, 
telefonica.com.br.

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 listagem dos Top 20 demonstre 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 os problemas denunciados. Consulte 
a próxima seção deste relatório, “Redes que hospedam 
os botnet CCs mais ativos”, para ver em quais redes 
o uso abusivo não é tratado com rapidez.

 Grande aumento em botnet CCs na Rússia 

Muitas redes russas que eram recém-chegadas à nossa 
listagem dos Top 20 no T1 tiveram, no T2, aumentos 
significativos no número de botnets CCs que hospedam 
em suas redes. Nossos pesquisadores observaram 
aumentos expressivos em sprinthost.ru (127%), seguido 
por invs.ru (121%), vdsina.ru (120%) e macloud.ru (111%).

 Diminuição de botnet CCs na América Latina 

Felizmente, a situação na região da América Latina 
melhorou, como mencionamos anteriormente neste 
relatório. Observamos uma diminuição nos servidores de 
botnet CC em antel.net.uy (-41%), claro.com.do (-34%) 
e uninet.net.mx (-16%).

Redes que hospedam os mais novos 
botnet CCs recém-observados, T2 2022

Redes e operadores  
de botnet CC?

As redes têm um controle razoável 
sobre os operadores que se 
cadastram de modo fraudulento 
para receber um novo serviço. 

Deve ocorrer um processo de 
averiguação/avaliação criterioso 
antes da autorização de 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 conscientemente 
dos falsários em troca da 
hospedagem de seus botnet CCs. 
No entanto, isso não acontece com 
muita frequência.
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Redes que hospedam os mais novos 
botnet CCs recém-observados, T2 2022 
(continuação)

0 20015010050

 Botnet CCs recém-observados por rede 

Posição T1 
2022

T2 
2022

Mudança % Rede País

Nº 1 121 178 47% baxet.ru Rússia

Nº 2 69 152 120% vdsina.ru Rússia

Nº 3 153 145 -5% stc.com.sa Arábia Saudita

Nº 4 62 137 121% invs.ru Rússia

Nº 4 163 137 -16% uninet.net.mx México

Nº 6 63 133 111% macloud.ru Rússia

Nº 7 - 120 Nova entrada timeweb.ru Rússia

Nº 8 52 118 127% sprinthost.ru Rússia

Nº 9 170 100 -41% antel.net.uy Uruguai

Nº 10 - 93 Nova entrada google.com Estados Unidos

Nº 11 128 85 -34% claro.com.do Rep. Dominicana

Nº 12 - 75 Nova entrada gbnhost.com Rússia

Nº 13 - 62 Nova entrada ovh.net França

Nº 14 54 61 13% filanco.ru Rússia

Nº 15 - 60 Nova entrada mobily.com.sa Arábia Saudita

Nº 16 63 59 -6% hostwinds.com Estados Unidos

Nº 17 - 55 Nova entrada pinvds.com Rússia

Nº 18 61 52 -15% ghostnet.de Alemanha

Nº 19 51 51 0% hostsailor.com Emirados Árabes Unidos

Nº 20 - 48 Nova entrada mivocloud.com Moldávia
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Redes que hospedam os botnet CCs 
mais ativos, T2 2022

Os provedores de hospedagem desta classificação têm 
um problema de uso indevido, não tomam as medidas 
cabíveis quando recebem denúncias de uso indevido 
ou deixam de nos notificar quando solucionam um 
problema de uso indevido. 

 Outros servidores de botnet CC  
 no Google Cloud 

Como um recém-chegado a estes Top 20 no T1, ocorreu 
um aumento significativo no número de botnet CCs no 
Google Cloud em todo o T2. Os números tiveram um 
impressionante aumento de 229%, passando de 24 no T1 
para 79 no T2. 

Durante o T3, esperamos que uma organização com 
a infraestrutura da Google resolva com rapidez todos os 
problemas pendentes de uso indevido. Incentivamos que 
as equipes de uso abusivo na Google (ou em qualquer 
outra organização) entrem em contato com nossos 
especialistas para tentar resolver os problemas que 
enfrentam.

 América Latina continua a enfrentar  
 dificuldades com botnet CCs ativos 

Embora tenham ocorrido melhorias no número de botnet 
CCs recém-observados em redes situadas na América 
Latina, essa região ainda está enfrentando dificuldades 
para lidar com os servidores de botnet CC já existentes. 
No T2, as redes da América Latina hospedavam 61,5% 
dos servidores de botnet CC ativos!

 O que está acontecendo no mobily.com.sa? 

No T4, o mobily.com.sa entrou para a Top 20. 
Presenciamos um aumento de 26% em servidores de 
botnet CC ativos na respectiva rede no T1, o que não 
foi muito bom. Infelizmente, no T2, esse domínio teve 
o segundo maior aumento entre todas as redes (176%). 
Uma vez que, no ano passado, essa organização relatou 
os resultados mais altos em receitas e lucros desde 20141, 
contamos que o seu pessoal executivo invista na equipe 
responsável por sanar os problemas de uso abusivo que 
enfrentam na rede. Como sempre, nossa equipe está 
sempre pronta para ajudar.

Novas entradas

delis.one (nº 11), cloudflare.com 
(nº 15), dotsi.pt (nº 15), ovh.net 
(nº 18). 

Partidas

combahton.net, ntup.net, 
selectel.ru, vietserver.vn.

(1)  www.zawya.com/en/press-release/etihad-etisalat-company-mobilys-net-income-
for-2021-grows-368-to-sar-1-072mln-and-proposed-cash-dividends-usyg7ziz

https://www.zawya.com/en/press-release/etihad-etisalat-company-mobilys-net-income-for-2021-grows-368-to-sar-1-072mln-and-proposed-cash-dividends-usyg7ziz
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 Redes que estão enfrentando os servidores de botnet CC 

Gostaríamos de parabenizar combahton.net, ntup.net, selectel.ru 

e vietserver.vn por lidar com o uso abusivo de botnet CC em suas 

redes e sair dos Top 20 no T2.

 Número total de botnet CCs ativos por rede 

0 800600400200

Posição T1 2022 T2 2022 Mudança % Rede País

Nº 1 501 636 27% uninet.net.mx México

Nº 2 422 561 33% stc.com.sa Arábia Saudita

Nº 3 398 498 25% antel.net.uy Uruguai

Nº 4 315 400 27% claro.com.do Rep. Dominicana

Nº 5 198 219 11% telefonica.com.br Brasil

Nº 6 83 105 27% a1.bg Bulgária

Nº 7 34 94 176% mobily.com.sa Arábia Saudita

Nº 8 94 81 -14% microsoft.com Estados Unidos

Nº 9 24 79 229% google.com Estados Unidos

Nº 10 65 71 9% ielo.net França

Nº 11 - 64 Nova entrada delis.one Estados Unidos

Nº 12 79 50 -37% ipjetable.net França

Nº 13 41 41 0% telefonica.com.ar Argentina

Nº 14 29 35 21% cableonda.net Panamá

Nº 15 - 33 Nova entrada dotsi.pt Portugal

Nº 15 - 33 Nova entrada cloudflare.com Estados Unidos

Nº 15 25 33 32% eliteteam.to Seychelles

Nº 18 - 31 Nova entrada ovh.net França

Nº 19 24 29 21% alexhost.md Moldávia

Nº 19 29 29 0% tie.cl Chile

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


