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Resumo executivo 

Este estudo conseguiu identificar e mitigar vulnerabilidades em protocolos 
usados na região para realizar ataques de denegação de serviços, conseguindo uma 
melhoria no nível de segurança da Internet.  

Também fomentou a interação entre o CSIRT do LACNIC e seus associados em 
questões de segurança, fortalecendo o papel da equipe de compartilhar ferramentas 
que permitam às organizações que fazem parte do LACNIC prestar um melhor serviço.  

A pesquisa identificou vetores usados nos ataques, e entre eles, uma lista de 
protocolos sobre UDP que podem amplificar o tamanho de sua resposta. Também 
permitiu ao CSIRT do LACNIC trabalhar diretamente com as organizações afetadas e 
reduzir seus riscos.  

Resumo 

Este relatório reflete o trabalho feito no sentido de revelar os problemas 
relacionados com a presença de serviços do User Datagram Protocol (UDP) 
amplificáveis que podem ser usados para ataques de DDoS (denegação de serviço 
distribuído) na América Latina e o Caribe.  

O trabalho descreve a metodologia aplicada, os resultados obtidos de um 
levantamento inicial, as primeiras recomendações para a mitigação e uma análise de 
situação posterior, com base nessas ações.  

Objetivo 

Melhorar os níveis de segurança cibernética dos recursos IP sob a administração 
do LACNIC, cooperando para a estabilidade e resiliência da Internet e minimizando o 
possível uso dos protocolos UDP em ataques DDoS.  

Motivação 

Hoje, os ataques DDoS de amplificação estão entre os mais comuns que sofrem 
as organizações. Estes aproveitam duas falhas nos protocolos de rede: 

• As informações do cabeçalho IP não estão autenticadas. 

• O UDP não usa um handshaking.  
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Esses ataques têm um grande impacto na comunidade, pois apresentam grandes 
vantagens para os atacantes. Em primeiro lugar, ao usar serviços vulneráveis como 
refletores de tráfego, esses ataques ocultam inerentemente o endereço do atacante, 
dificultando assim a detecção da origem do ataque e as possíveis ações de mitigação.  

Em segundo lugar, pedidos pequenos a refletores diferentes costumam ser 
suficientes para desencadear grandes respostas. Isso pode ser usado para gerar e 
direcionar grandes volumes de tráfego para uma organização vítima-alvo. Dependendo 
de qual protocolo um ataque de DDoS está se aproveitando, fatores de amplificação de 
100x ou mais podem ser alcançados [1][2]. 

Este estudo está focado na necessidade de gerar consciência para minimizar o 
número de dispositivos conectados à Internet que, por desconhecimento de quem os 
gerenciam, possam ser usados para montar ataques de DDoS. 

 



5 
 

Análise preliminar do problema 

Introdução 

Um ataque de denegação de serviço distribuído, também chamado de DDoS, é 
gerado desde origens diferentes para fazer com que um serviço, recurso da Internet ou 
rede fique inacessível. Os ataques de DDoS podem afetar os recursos de uma 
organização vítima durante o tempo que o executante quiser. Dependendo do volume 
de tráfego recebido, o ataque pode afetar não apenas a organização vítima, mas 
também o seu provedor da Internet. 

Uma forma de efetivar esses ataques é aproveitando a presença de serviços 
reflexivos e amplificáveis expostos na Internet. Os serviços reflexivos são aqueles que 
não precisam de um handshake prévio para a troca de dados. Conclui-se com isso, que 
qualquer serviço que usa UDP como transporte poderia cair nesta categoria.  

O outro requisito é que o serviço, além de ser reflexivo, seja amplificável. Os 
serviços amplificáveis são aqueles que, ao se depararem com um requisito específico, 
dão uma resposta cujo tamanho é muito maior que o do requisito. Essa diferença é 
conhecida como fator de amplificação. 

Protocolos amplificáveis possíveis 

Diferentes protocolos da Internet se enquadram na categoria de reflexivos e 
amplificáveis. Alguns, como o CHARGEN, não deveriam ser expostos na Internet. 
Outros, como o NTP, podem apresentar vulnerabilidades no servidor que o 
implementa.  

Por fim, deve-se mencionar que configurações ruins, como em NTP ou DNS, 
podem permitir expor serviços reflexivos com amplificações indesejáveis. 

O alerta TA14-017A do Sistema Nacional de Conscientização Cibernética do US-
CERT [3], identifica diferentes protocolos baseados em UDP que poderiam ser 
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potencialmente usados em ataques de DDoS. Esses protocolos, seu fator de 
amplificação e o comando vulnerável associado são informados neste alerta: 

O alerta, publicado originalmente em 2014, foi se atualizando e foram-se 
incorporando novos protocolos vulneráveis que poderiam ser explorados ou que foram 
usados em ataques de DDoS que geraram grandes volumes de tráfego [4][5][6][7][8]. 

Adicionalmente, em um alerta do FBI de 2020 e em vários sites dedicados à 
análise de problemas de DDoS com base nos resultados dos ataques realizados, são 
mencionados protocolos que complementam os observados anteriormente pelo alerta 
TA14-017A. Entre eles encontramos o CoAP, um protocolo de transferência web 
projetado para redes e dispositivos com recursos limitados, com potencial para 
desenvolver aplicativos na Internet das Coisas (IoT) [9][10][11]. 

No futuro, essa lista de protocolos reflexivos e amplificáveis pode mudar. Isso, 
devido ao potencial surgimento de novos protocolos vulneráveis ou à descoberta de 
novas formas de usar protocolos existentes para provocar amplificações até então 
inesperadas. 

Fontes de informação 

Existem diferentes formas de detectar dispositivos que expõem protocolos 
reflexivos e amplificáveis à Internet. A melhor forma de determinar a existência de um 
protocolo vulnerável é conectar-se a cada recurso IP possível e tentar fazer uma 
consulta inócua usando esse protocolo. Nesse sentido, vale a pena mencionar o projeto 
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SCANNING da fundação Shadowserver, que, entre outras coisas, tenta identificar a 
presença de recursos na Internet através da implementação de protocolos 
amplificáveis e reflexivos[12][13]. 

Como alternativa, outras fontes de informação abertas que fornecem inteligência 
sobre ameaças ou OSINT podem ser usadas. Como exemplos desse tipo de fontes de 
informação aberta temos o SHODAN ou CENSYS que podem ser usados para 
encontrar serviços amplificáveis vulneráveis[14][15].  

No entanto, só porque um protocolo esteja exposto não quer dizer 
necessariamente que ele seja vulnerável e possa ser explorado. Por exemplo, um 
servidor do DNS é vulnerável se estiver configurado como Open Resolver sem 
quaisquer restrições ao seu uso. Por isso, dependendo do protocolo avaliado, pode ser 
necessária uma verificação posterior da vulnerabilidade do serviço. 

Análise de protocolos de interesse para o estudo 

Embora o ideal seja erradicar todos os protocolos vulneráveis a ataques de 
amplificação, foram selecionados aqueles que podem representar maior risco para a 
segurança e estabilidade da Internet. Para a seleção, foram levados em consideração: 

• Os protocolos reflexivos e amplificáveis que são conhecidos por serem usados 
nesses problemas. 

• Novos protocolos vulneráveis observados nos últimos anos. 

• O fator de amplificação possível que cada protocolo pode oferecer a um 
atacante. 

• O número de dispositivos vulneráveis potenciais na Internet. 

• As fontes de informação com as quais se pode contar. 

Como ponto de partida, tomamos os serviços que em princípio podem ser 
considerados os expoentes mais claros deste problema. Com eles, foi usado o 
SHODAN, para ter uma estimativa rápida do número de dispositivos que expõem esse 
serviço à Internet. Combinando essas informações com o fator de amplificação de cada 
um, foi gerada a seguinte tabela: 



8 
 

 
A seguir, algumas observações desses resultados: 
"  Nem todos os dispositivos estimados por Shodan são reflexivos. Os seguintes 

protocolos podem funcionar tanto no UDP quanto no TCP: Memcached, DNS, WS-
Discovery, CharGEN, SNMP e QOTD.  

"  Devido a que com o Shodan não podemos consultar sobre aqueles que são 
executados exclusivamente no UDP, em princípio, não temos certeza de quantos deles 
podem ser usados para montar ataques de DDoS, o que é de interesse para este estudo. 

"  Os protocolos informados por Shodan não distinguem versões. Isso, no caso 
particular do SNMP, é de interesse, uma vez que a versão vulnerável é a 2c, que permite 
que o comando GetBulk seja usado de forma reflexiva para alcançar fatores de 
amplificação elevados. 

Além disso, foram usadas para a avaliação informações de diferentes fontes, a fim 
de contrastar o risco que cada um desses protocolos representa hoje. Nesse sentido, 
embora todos os problemas sejam graves, vale ressaltar que: 

"  Durante 2018 um estudo desenvolvido por um projeto financiado pela União 
Europeia [https://sissden.eu/blog/amp2018]  mostrava nos resultados de uma rede 
de honeypot que os ataques de DDoS observados evidenciaram a validade e relevância 
do uso de protocolos como CharGen, DNS, NTP e SSDP por parte dos atacantes. 
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"  Foram analisados os dados públicos da fundação Shadowserver. A fundação 

Shadowserver coleta e analisa dados sobre atividades maliciosas da Internet. Em 
particular, foram usadas estatísticas públicas globais e nacionais sobre diferentes 
protocolos que podem ser usados em ataques de DDoS. 

"  O protocolo Memcached estourou na cena dos serviços reflexivos e 
amplificáveis em fevereiro de 2018, quando foi usado para realizar, até então, o maior 
ataque volumétrico de DDoS com o qual Akamai experimentou 1.3. TBps sobre um de 
seus clientes[1.3]. A partir desse momento, o problema se tornou visível e a 
comunidade foi devidamente informada. Como resultado disso, podemos ver 
estatísticas feitas pela fundação Shadowserver que mostram o número de servidores 
Memcached sobre UDP observados na Internet. 

 
O gráfico começa quando o ataque DDoS descrito aconteceu. A partir daí, 

a descida é visível. Os dados disponíveis de 2020, os últimos publicados pela 
Shadowserver, mostram melhor a escala sobre o número de servidores 
reflexivos deste protocolo: 
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Com relação ao CoAP, protocolo que se espera seja encontrado em diferentes 

dispositivos da Internet das Coisas (IoT), existe um projeto da União Europeia 
denominado VARIoT que tenta classificar dispositivos vulneráveis expostos à Internet. 
A partir dos resultados relatados no projeto, a grande maioria dos dispositivos 
vulneráveis são encontrados nas Filipinas, Rússia e China[10]. Essas informações 
também foram contrastadas com Shodan, que mostrou que na região do LACNIC não 
há um número significativo de dispositivos que implementem CoAP. 

 
Por último, no âmbito da avaliação dos protocolos de interesse, foi considerada a 

forma de determinar se o serviço exposto é vulnerável. Nesse sentido, foi estudado para 
cada um dos protocolos analisados, se basta fazer um requerimento válido para 
determinar, com base na resposta, se o serviço é vulnerável.  

Para o WS-Discovery um comando malformado deve ser enviado para constatar 
a vulnerabilidade do serviço exposto. Já para o resto dos protocolos existem comandos 
válidos que permitem confirmar a vulnerabilidade do serviço sem comprometer o seu 
funcionamento normal. Não consideramos adequado incluir o protocolo WS-
Discovery no estudo, uma vez que não é possível garantir a segurança dos testes 
realizados com dispositivos deste tipo. 

Em função desses resultados, determina-se que é pertinente analisar e avaliar o 
problema na região, com foco na detecção, conscientização e mitigação de instâncias 
de serviços vulneráveis dos protocolos: NTP, DNS, CharGen e SSDP.  



11 
 

Levantamento inicial 

Assim como foi entendido na fase preliminar do estudo, resulta pertinente 
analisar e avaliar o problema na região, com foco na detecção, conscientização e 
mitigação de instâncias de serviços vulneráveis dos protocolos: NTP, DNS, CharGen e 
SSDP. 

Na avaliação, foram levantadas diferentes fontes de informação. Alcançados os 
resultados, procedeu-se a uma análise e, a partir desta, foram definidas as ações de 
mitigação.  

Fontes de informação usadas no levantamento 

Para o estudo, além de realizarmos nossos próprios testes, usamos informações 
fornecidas pelo Shadowserver e pelo Shodan. O Shadowserver foi usado como fonte 
primária, uma vez que vem do projeto SCANNING1 que identifica, entre outros 
problemas, a presença de recursos na Internet implementando protocolos 
amplificáveis e reflexivos tratados neste estudo. 

Uma vantagem significativa no uso do Shadowserver como fonte de informação 
é que o projeto não é limitado simplesmente a escanear os serviços, mas sim avaliar se 
estes são vulneráveis ao permitir que sejam usados em ataques de amplificação. 

No caso do protocolo CharGen, em que a mera exposição do serviço é suficiente 
para considerá-lo vulnerável, foi usado o Shodan como fonte primária, visto que o 
Shodan foi contactado e fomos informados sobre a possibilidade de procurarmos 
instâncias do referido serviço rodando no UDP. Para isso, a procura foi realizada da 
seguinte forma: «port:19 shodan.module:newline-udp».  

A experiência foi extremamente interessante uma vez que as instâncias TCP deste 
serviço não são vulneráveis por não ser, o TCP, um protocolo reflexivo (como sim é o 
UDP).  

Adicionalmente, foram realizados testes manuais para corroborar as informações 
fornecidas pelas fontes de informação usadas. Também para analisar possíveis 
situações que suscitem dúvidas, como a observada no que diz respeito ao serviço SSDP 

 
 
1   https://scan.shadowserver.org/  
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reportado pela Shadowserver, que detecta a presença do referido protocolo em 
diferentes portas UDP.  

Resultados preliminares 

A partir dos relatórios obtidos, foram definidas diferentes visões para apresentar 
a informação sobre os problemas, usando sumarizações diferentes: problemas por 
sistema autônomo, problemas por país. Dado que a sumarização por país não reflete 
questões próprias de cada um, só vai de mãos dadas com o tamanho deles, optou-se 
por analisar cada um dos problemas previstos nos protocolos analisados por sistema 
autónomo. 

O gráfico a seguir mostra as porcentagens de serviços CharGen vulneráveis por 
ASN. O total de serviços vulneráveis encontrados para toda a região foi de 918. 

 
O gráfico a seguir mostra as porcentagens de servidores NTP por ASN que 

admitem consultas tipo READVAR (Modo 6). O total de servidores vulneráveis 
encontrados para toda a região foi de 226.984. 
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O gráfico a seguir mostra as porcentagens de servidores NTP por ASN que 

admitem consultas tipo MONLIST (Modo 7). O total de servidores vulneráveis 
encontrados para toda a região foi de 2598. 

 
O gráfico a seguir mostra as porcentagens de serviços SSDP vulneráveis por ASN. 

O total de serviços vulneráveis encontrados para toda a região foi de 369.039. 
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O gráfico a seguir mostra as porcentagens de DNS open resolvers por ASN. O 

total de DNS open resolvers encontrados para toda a região foi de 122.679. 

 

Análise 

O tratamento das informações de forma gráfica permitiu pensar em uma 
estratégia para relatar os problemas, maximizando as vulnerabilidades que vão ser 
geridas. Portanto, com base nesses dados, foram feitas as seguintes observações e 
determinações: 

"  Com base nos dados obtidos sobre os protocolos NTPversion e 
NTPmonitor, optou-se por redigir relatórios separados sobre estes problemas, a fim 
de que os problemas de cada tipo sejam gerenciados adequadamente. 
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"  Observou-se que, no caso do protocolo SSDP, existe uma disparidade muito 
grande entre o sistema autônomo que mais problemas apresenta, em comparação com 
o resto. Isso até faz com que o país a que esta organização pertence apareça no Top 20 
das estatísticas de Shadowserver pelos problemas neste ASN.2 

"  Aproveitando o fato de que uma grande porcentagem das vulnerabilidades 
detectadas para os protocolos CharGen, SSDP e NTP estava concentrada em umas 
poucas organizações, foi proposto fazer o relatório às três com mais problemas 
encontrados (por protocolo) considerando: 

# Maximizar a porcentagem de vulnerabilidades a serem gerenciadas.  
# Incluir organizações de diferentes países para cobrir e incluir nas fases 

subsequentes de sensibilização as diferentes regiões geográficas da área 
de cobertura do LACNIC.  

"  No caso dos DNS open resolvers, dada a uniformidade observada no número 
de ocorrências detectadas por organização, foi proposto fazer o relatório das cinco 
organizações com mais instâncias de DNS open resolvers, considerando incluir, como 
no caso anterior, organizações de diversos países. 

"  Em relação ao protocolo SSDP, vale ressaltar que os relatórios d Shadowserver 
mostraram a inclusão de dispositivos rodando em outras portas, das quais a porta 1900 
não foi a mais usada. 

Ações realizadas 

No trabalho de pesquisa foram realizadas as seguintes ações:  
 
"  Selecionou as organizações para relatar as vulnerabilidades dos diferentes 

protocolos: 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 https://scan.shadowserver.org/ssdp/ 
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CharGen 

 
NTP (versão) 

 
Nota: o terceiro ASN não foi incluído para incluir organizações de três países diferentes e conseguir 

uma maior cobertura do projeto, em termos de mitigação desta vulnerabilidade. 

NTP (monitor) 

 

Nota: o segundo, terceiro e quinto ASN não foram incluídos para incluir organizações de três países 
diferentes e conseguir uma maior cobertura de países no projeto, em termos de mitigação desta vulnerabilidade. 
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SSDP 

 
DNS 

 

Nota: o quinto e sexto ASN não foram incluídos para incluir organizações de cinco países diferentes e 
conseguir uma maior cobertura de países no projeto, em termos de mitigação desta vulnerabilidade. 

"  Foram procurados pontos de contatos válidos para as organizações escolhidas. 
Em conjunto com o LACNIC, os contatos associados foram buscados a partir das 
informações disponibilizadas pelos serviços de WHOIS e RDAP. As informações dos 
CSIRT da nossa comunidade também foram levadas em consideração para que 
houvesse um contato alternativo se necessário.  

"  Foram contatadas doze organizações de países da região. Uma delas 
apresentava quatro das dificuldades detectadas e outros dois dos problemas envolvidos 
neste estudo.  

"  Informou-se sobre os diferentes tipos de descobertas.  

"  Foram geradas evidências para apresentar o problema às pessoas afetadas de 
forma que possam medir o impacto. 
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"  Foram contatados os associados do LACNIC selecionados que têm serviços 
vulneráveis. Em uma primeira mensagem, foi explicado o objetivo do projeto e 
solicitada a confirmação para saber se o contato era pertinente, oferecendo a partir 
disso compartilhar as informações específicas das vulnerabilidades encontradas. 

 
Dependendo das necessidades das organizações contatadas com o objetivo de dar 

suporte: 
"  Foram agendadas reuniões para trabalhar em conjunto com os associados 

afetados, a fim de mitigar as vulnerabilidades encontradas, melhorando assim o nível 
de segurança da região. 

"  Foram respondidas perguntas e dúvidas por e-mail, tanto para dar suporte na 
mitigação quanto para verificar a solução correta dos problemas relatados. 

Resultado das ações  

As ações tiveram como objetivo mitigar as vulnerabilidades encontradas. Como 
parte deste trabalho, foi feita uma apresentação explicando a iniciativa e os resultados 
preliminares, preservando a confidencialidade das informações sobre a identidade das 
organizações, no I Simpósio realizado no âmbito do LACNIC 36.  

Das doze organizações contatadas, apenas duas responderam e interagiram com 
a equipe para mitigar as vulnerabilidades relatadas.  

 
O gráfico a seguir mostra a porcentagem de casos resolvidos que correspondem a 

uma das organizações que responderam e realizaram ações que mitigaram as 
vulnerabilidades relatadas em relação ao protocolo SSDP.  
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A outra organização que respondeu, como pode ser visto no gráfico a seguir, 

mitigou todas as vulnerabilidades do tipo CharGen relatadas. 

 
Embora apenas algumas organizações responderam e interagiram com a equipe 

com base em nossos relatórios, ao concentrar uma grande porcentagem dos problemas 
em poucos ASN, foi possível ter um impacto na mitigação do problema.  

Uma das organizações que foi denunciada agiu a favor da mitigação do problema 
do  CharGen, até mesmo solicitando que fizéssemos uma nova verificação. Isso 
permitiu verificar que as vulnerabilidades relatadas foram atenuadas. Como resultado, 
o país ao qual essa organização pertence deixou de aparecer nos relatórios públicos da 
Shadowserver sobre o CharGen. O estudo considera esse resultado um caso de sucesso.!

Finalmente, foram levantados diferentes protocolos analisados durante a 
pesquisa após as ações realizadas. !

 
Sobre os problemas no protocolo SSDP 
 

"  A organização com a qual coordenamos ações para explicar o problema 
melhorou significativamente em relação ao número de dispositivos expostos. Como 
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não informaram sobre suas ações, não podemos ter certeza se essa melhoria responde 
às ações de mitigação realizadas.  

"  Em outra organização, também foi observado um aumento na melhoria da 
mesma magnitude. 

 
O gráfico a seguir reflete as variações das organizações selecionadas: 

 
 
Sobre os problemas no protocolo NTP tipo NTPMonitor 

 
"  Em relação ao problema de NTPMonitor, foram observadas mudanças 

ligeiramente desfavoráveis.  
 
O gráfico a seguir reflete as variações das organizações selecionadas: 

 
Sobre os problemas no protocolo NTP tipo NTPVersion 
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"  Em relação ao problema de NTPVersion observou-se que, embora algumas 
das organizações contatadas não responderam formalmente aos relatórios realizados, 
duas delas melhoraram no que diz respeito ao número de dispositivos NTPVersion 
expostos à Internet. 

"  Do outro lado, no Top 4 observou-se o surgimento de uma organização que no 
levantamento inicial apresentava um número desprezível de dispositivos 
NTPVersion expostos à Internet. 

 
O gráfico a seguir reflete as variações das organizações selecionadas, incluindo a 

nova organização observada no levantamento final: 

 
!  
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Sobre os problemas no protocolo DNS tipo open resolver 
 

Em relação aos problemas associados ao DNS, devido à exposição à Internet de 
servidores que funcionam como open resolvers, foram observadas melhorias 
consideráveis em duas das cinco organizações informadas sobre a situação. 

Assim como no caso da NTPVersion, apareceu no Top 8 uma organização que no 
relevamento inicial tinha um baixo número de dispositivos DNS Open Resolver 
expostos à Internet. 

 
O gráfico a seguir reflete as variações das organizações selecionadas, incluindo a 

nova organização observada no levantamento final: 

 
Sobre os problemas no protocolo CharGen 
 

Conforme mencionado, pudemos trabalhar em coordenação com um dos 
associados do LACNIC para mitigar 100% dos serviços CharGen expostos à Internet 
em seu ASN. 

Embora as outras organizações contatadas não responderam formalmente aos 
relatórios realizados, pudemos observar que nelas, os serviços de CharGen expostos 
foram ligeiramente reduzidos. 

 
O gráfico a seguir reflete as variações das organizações selecionadas. 
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Conclusões 

O estudo cumpriu seu objetivo, pois foi possível mitigar vulnerabilidades na 
região, o que melhora o nível de segurança da internet. Assim mesmo, a metodologia 
usada fomentou a interação entre o CSIRT do LACNIC e seus associados em questões 
de segurança, fortalecendo o papel da equipe de compartilhar ferramentas que 
permitam às organizações associadas do LACNIC prestar um melhor serviço.  

No levantamento final, pôde-se observar o surgimento de novas organizações 
com grande volume de vulnerabilidades que não estavam presentes em levantamentos 
anteriores. Isso reflete que ações como as promovidas durante este estudo são sempre 
necessárias, uma vez que aparecem outros atores e, com eles, situações de segurança 
cibernética idênticas ou novas. 

Propõe-se a realização de um webinar em que o problema seja explicado, seja 
oferecida a colaboração para mitigar as vulnerabilidades associadas e sejam discutidas 
ações possíveis para melhorar o nível de segurança da região.  

Também recomendamos ao LACNIC CSIRT que promova mais projetos deste 
tipo para estudar os problemas de segurança na região. Geralmente, estão 
concentrados em umas poucas organizações, portanto, trabalhar juntos ajuda a mitigá-
los.  

Por último, acreditamos que é importante divulgar serviços como os prestados 
por Shadowserver na comunidade. A exposição que essas fontes de informação 
proporcionam não apenas ajuda a conscientizar sobre a importância da segurança 
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cibernética nas organizações, mas também a pensar na necessidade de se ter um CSIRT 
que aborde esses problemas.  
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