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e uma perg unta fica no ar para os leitores:
quais são as fronteiras da ciência
e da física hoje?
Com este livro, destinado ao grande público,
esperamos também contribuir para despertar
vocações, mostrando aos jovens estudantes
que a carreira científica é uma profissão
promissora e instigante, e que muitos desafios
permanecem sem solução à espera de novos
cientistas dispostos a enfrentá-los.”
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