
POLÍTICA DE USO: E-MAILS 
 

ENVIO DE E-MAILS 

A Usina site defende, apoia e aplica a política de TOLERÂNCIA ZERO contra o envio de e-
mails em massa, mensagens não-solicitadas (sejam elas de qualquer espécie e para 
qualquer propósito) e SPAM. Mecanismos de Safelists serão considerados e tratados 
como SPAM. Qualquer conta que for utilizada para enviar SPAM será encerrada com ou 
sem aviso prévio. 
 
DEFINIÇÃO DE SPAM: 

Uma mensagem eletrônica é “spam” SE: (1) a identidade e contexto pessoal do receptor 
são irrelevantes porque a mensagem é igualmente aplicável a muitos outros potenciais 
receptores; E (2) o receptor não deu permissão deliberadamente, com verificação 
garantida, explícita e ainda: revogável para que ela fosse enviada; E (3) a transmissão e 
recepção da mensagem aparece para o receptor para dar um benefício desproporcional 
para o remetente. 

Você será citado como “Abuso de UCE/UBE” se você enviar qualquer e-mail a pessoas 
que não tenham pedido para receber especificamente o e-mail a partir de você.  A origem 
do envio de tal e-mail é irrelevante. Após confirmação de abuso, qualquer cliente da Usina 
Site engajado nessa prática terá seu serviço suspendido. O spam não apenas traz tensão 
ao poder afetar negativamente o uptime do servidor e seu desempenho. Além disso, você 
também sujeita o servidor à possibilidade de entrar na listra negra. 
  

SMTP AUTENTICADO (SMTP.DOMÍNIO) 

Cluster composto por 99 servidores em funcionamento como SMTP tradicional, dedicado 
para utilização de envio de e-mails corriqueiros através de programas como Outlook, 
Thunderbird, Eudora, entre outros. O programa escolhido deve ser configurado com 
autenticação de SMTP.  

Devido a necessidade de alta disponibilidade neste serviço, controles são aplicados para 
certificar que não exista uso abusivo dos recursos, evitando inclusão em listas negras 
públicas AntiSpam, acúmulos de mensagens na fila de entrega e consequentes atrasos.  

Com o objetivo evitar o "engarrafamento” na fila de entrega mantendo sempre um bom 
fluxo e evita do o atraso de mensagens são utilizadas medidas para controle: 

Número máximo de destinatários por mensagem: 
40 destinatários por mensagem 

Limite de envio de e-mails: 
450 e-mails por hora POR DOMÍNIO nos planos de hospedagem da Usina Site. 



  

Atingindo o limite estabelecido, o cliente tem seu SMTP bloqueado e é notificado na 
tentativa de enviar o e-mail com a seguinte mensagem "Política AntiSpam: Você 
ultrapassou o limite de envio permitido por hora. Envie novamente em 1 hora”. 
 No prazo de 1 hora o SMTP é liberado novamente, apto para enviar e-mails seguindo a 
política AntiSpam.  

Excedendo o limite estabelecido repetida vezes, não haverá aviso. Seu domínio poderá 
ficar bloqueado por 72 horas, pois os servidores de blacklist levam 48 horas para serem 
atualizados.  
Domínios que enviarem mais de 45% dos e-mails para contas inexistentes (mais de 1000 
envios) serão bloqueados com primeiro bloqueio de 144 horas, segundo de 288 e terceiro 
bloqueio forma permanente. Esta medida é adotada, pois mais de 45% de caixas 
inexistentes caracteriza envio de SPAM.  
Domínios que receberem denúncias de spam, sofrerão bloqueio do serviço de envio de e-
mails por 48 horas no primeiro bloqueio, 72 horas no segundo bloqueio e bloqueio 
permanente a partir da terceira denúncia.  

A Usina Site se reserva o direito de bloquear os serviços de e-mails a qualquer instante em 
que for constatado práticas ilícitas e/ou abusivas dos recursos oferecidos. 

 
EXECUTAR LISTAS DE E-MAIL NÃO CONFIRMADAS 

Inscrever endereços de e-mail para qualquer lista de e-mail sem a permissão expressa e 
verificável do dono do endereço de e-mail é proibido. Todas as listas de e-mail executadas 
por clientes da Usina Site devem ser Closed-loop (“Confirmed Opt-in”). A mensagem 
confirmação de inscrição recebida de cada dono do endereço deve ser mantida em 
arquivo pela duração da existência da lista de e-mail. Comprar listas de endereços de e-
mail de terceiros para enviar e-mails a partir de qualquer domínio hospedado na Usina 
Site, ou referenciar qualquer conta da Usina Site, é proibido. 

Operar uma conta aos cuidados de, ou em conexão com, ou revendendo qualquer serviço 
a pessoas ou firmas listadas no Registro Spamhaus do banco de dados de Operação de 
Spam Conhecidas (ROKSO) em www.spamhaus.org. 

Nós recebemos registros automáticos da Spamhaus, AOL e SpamCop para nossas faixas 
de IP. Se existem mais do que três reclamações registradas contra seu site/IP em um dia, 
ele será suspenso/bloqueado até que uma resolução/explicação seja feita. 

 

 

Como eu faço para enviar mais e-mails do que o limite?  
Entre em contato com nosso suporte técnico abrindo um ticket na área do cliente. 



WEBMAIL USINA SITE 

A Usina Site disponibiliza o webmail para seus clientes que contratem planos de 
hospedagem. 

A capacidade de e-mails enviados e recebidos é limitada apenas ao tamanho do espaço 
em disco do seu plano contratado.  
 

E-MAIL MARKETING 

A Usina Site dispõe de estrutura que garante a entrega de e-mails para qualquer provedor, 
incluindo Hotmail e Yahoo entre outros. Por conta disso, e do dimensionamento da 
estrutura para atender apenas a base de clientes instalados, torna-se proibido o uso do 
serviço da Usina Site, seja através de clientes diretos ou revendas para envio de "e-mail 
marketing” para produtos de terceiros ou sites de terceiros. Qualquer site que for 
localizado realizando prática de envio de e-mail marketing através da Usina Site e que não 
seja para base própria (só será permitido o envio de e-mails para base do próprio site 
divulgando produtos do próprio site) ou for classificado como fonte de envio de e-mails não 
solicitados, terá seu contrato imediatamente cancelado.  
 

A Usina Site se reserva o direito de alterar a política, com aviso prévio através do Painel de 
Controle, sempre levando em consideração a necessidade de seus clientes e a qualidade 
dos serviços. 
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