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Nota Prévia

O livro que se apresenta pretende ser um documento de apoio a todos os 
interessados no tema da dinâmica do P no solo. Este livro é uma adaptação 
da tese de doutoramento da autora que tem por título “ La disponibilidad 
de fósforo evaluado por el método de Olsen en suelos ácidos de Portugal: 
significado agronómico y ambiental”, que foi realizada na Universidade de 
Córdoba sob a direcção do Professor Catedrático José Torrent Castellet. 

O livro apresenta-se estruturado em seis capítulos, cada um sob um as-
pecto específico da dinâmica do P a nível dos agro-ecossistemas, e um úl-
timo capítulo com a bibliografia consultada. Cada capítulo, é constituído 
por um enquadramento teórico sobre o tema em análise, e um conjunto 
de resultados recentes relativos a ensaios realizados em solos de Portugal 
pelos autores, ou pelos autores e outros investigadores com quem têm tra-
balhado nos últimos anos. Pensa-se assim, que o livro oferece não só uma 
abordagem teórica, como também um conjunto de informação relativa a 
resultados práticos, que poderão constituir um importante auxílio para uma 
melhor gestão do fósforo no solo quer a nível agronómico quer a nível 
ambiental, numa perspectiva de optimização da produção agrícola e de eco-
nomia de recursos.
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