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Apresentação 
Tutela processual do 

Ao nos solicitar a 51 edição d( 
em todo o País tanto à constante d 
sares uni versitários, advogados .. 
defensores, delegados de polícia í 

reito amb iental bras ileiro que co 
nosso livro em programas de gr< 
Direito, assim como em programas 
mestrado e doutorado). entendem( 
desenvolver doutrinariamente, in 
meio ambiente cultural, a saber, o 

Ind iscuti velmente li gado à vi, 
das presentes e fut uras gerações, 
que a rede mundial de computad 
população acima de dez anos, o cc 
a 67,9 milhões de pe~'mas, segund 
Nacional por Amostra de Domicíl 
tuto Brasile iro de Geografia e Est. 

I Conforme amptamente divulgado pela 
mundial de compu!adores já é acessada po 
o equ ivalente. em nú meros absolU!o~. a 67 
PNAD 2009 (Pesquisa Nadonal por Amm 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estat í 
de 112,9% em comparação com os 31,9 I 

(20.9% da população). 

Em 2008. 34.8% das pesso..'l~ acima de dez 
rede mundial decomputadores. A PNAD roi 1 

o~ m:lis jovens são os que mais Ulm~am ; 
17 anos. 71.1 % tiveram acesso à rede de co 
proporção era dc 62.9%. c, cm 2005. não I 

 

 


