
Resumo  

O sentido do olfacto tem sido alvo de um interesse crescente por parte da comunidade 

científica e pela sociedade, afectando consideravelmente o comportamento das pessoas uma 

vez que está intimamente ligado às emoções e à memória. A indústria de aromas e fragrâncias 

oferece a possibilidade de se viver novas experiências sensitivas através da criação de novos 

cheiros e paladares. A Ciência e a Engenharia têm aqui um papel importante, na medida em 

que é necessário sintetizar novas moléculas, extrair os aromas e fragrâncias das plantas e 

misturar os materiais de forma a que o resultado seja um aroma ou fragrância agradável, que 

tenham o desempenho pretendido.  

Nesta tese pretende-se considerar as duas principais áreas da indústria de fragrâncias e 

aromas, com especial destaque para a perfumaria: a produção de matérias-primas naturais 

para perfumes e a optimização da composição do perfume. O objectivo é usar recursos 

naturais e nacionais e tecnologias limpas para produzir matérias-primas para perfumes e 

modelização e simulação matemática para prever o odor de uma mistura de perfume e a sua 

evolução durante a evaporação.  

Assim, o gerânio-rosa (Pelargonium sp) e a esteva (Cistvs ladanifer) foram estudados, tendo 

em conta que são plantas bem adaptadas ao território português e que podem ser cultivadas 

em grandes extensões para produzir matérias-primas importantes para perfumes como notas 

intermédias e de base, respectivamente. Em seguida, a extracção supercrítica foi aplicada à 

extracção do gerânio-rosa para se obter um extracto de grande qualidade, totalmente isento de 

resíduos de solvente, A desterpenação de óleos essenciais foi também estudada no sentido de 

se obterem produtos de alto valor acrescentado.  

Uma metodologia inovadora baseada no conceito de Perfumery Ternary Diagrams e Odour 

Value foi usada para prever o cheiro de uma mistura de perfume e assim reduzir as 

experiências necessárias para fazer a composição de um perfume. Esta metodologia foi 

validada experimentalmente através da medição de valores de odour threshold e análises de 

headspace. Um modelo difusional foi usado para simular a evaporação de um perfume e 

avaliar quantitativamente o desempenho em termos de odor através dos parâmetros: impacto, 

difusão, tenacidade e volume.  

Abstract 

The sense of smell is being rediscovered by science and society, having a very powerful effect 

on people since it is strongly connected with the emotional level and memory. The Flavour & 

Fragrance industry is the one able to give us new sensory experiences by delivering new scents 

and tastes. Science and Engineering has an important role here since it is necessary to 



synthesize these new molecules, extract the scents from the plants and blend the materials in 

such a way that it results in a pleasant flavour or fragrance and that performs as expected.  

This thesis aims to cover the two main areas of F&F industry, with special focus on perfumery: 

the production of natural perfumery raw materials and the optimisation of the perfume mixture. 

The objective is to use natural national resources, clean technologies to produce perfume 

materials and mathematical modelling and simulation to predict the odour of the perfume 

composition and its evolution during evaporation.  

In view of this, rose geranium (Pelargonium sp) and rockrose (Cistus ladanjfer) were studied 

since they are well adapted to Portuguese territory and they can be cultivated in large 

extensions to produce important perfumery materials as middle and base notes, respectively. 

Afterwards, the supercritical fluid extraction (SFE) was applied to the extraction of rose 

geranium to get a high quality extract, completely free of solvent residues. The deterpenation of 

essential oils using adsorption chromatography was also studied in order to produce a high-

added value product.  

A new methodology based on Perfumery Ternary Diagrams (PTD) concept and Odour Value 

was used to predict the smell of a perfume mixture and this way reduce the tedious 

experimental trials necessary to make a perfume composition. The PTD methodology was 

validated experimentally by measuring odour threshold values and headspace analysis. A 

diffusion model was used to simulate the evaporation of a perfume and evaluate quantitatively 

the odour performance parameters, namely: impact, diffusion, tenacity and volume.  


