
Presentació
El perfum forma part de les nostres vides tot i no ser-ne conscients. Abans de 
sortir de casa no dubtem a aplicar-nos la nostra fragància preferida, per exemple. 
Però, encara que no ens n’adonem, totes aquestes creacions que es duen a terme 
als laboratoris poden acabar perjudicant-nos més del que sembla. Quants de no-
saltres ens hem preguntat quines substàncies contenen els perfums que més es 
venen? Realment coneixem quins efectes poden tenir sobre el mateix organisme 
o el medi ambient? Segurament no, i és aquí on la meva recerca pretén intervenir 
per fer-nos més conscients a tots de la veritat que s’amaga darrere els perfums. 
En aquest resum es pot trobar el desenvolupament del meu treball on s’elabora 
una recerca dels diferents tipus de fragàncies que podem trobar al mercat. També 
s’analitzen els seus components, els seus respectius efectes nocius i es proposen 
diverses solucions per disminuir-los. La base del treball és crear un perfum natu-
ral idèntic a un altre de sintètic, però sense les substàncies perjudicials. 
A partir d’aquesta base sorgeix la hipòtesi principal del treball que afirma que 
els perfums sintètics tenen un efecte més nociu sobre el medi ambient que els 
perfums orgànics. Per tal de poder dur a terme una recerca més organitzada són 
necessaris els següents objectius: 

Alumna: Patrícia Radlingmayer Ribas 
Tutora: Emma Roglans Dalmau

Olors i fragàncies. La veritat 
darrere els perfums



Analitzar els components d’un perfum sintètic i l’efecte que tenen sobre el medi 
ambient.
Crear un perfum amb substàncies naturals (olis essencials) i analitzar l’efecte que 
tenen sobre el medi ambient.
Comparar els efectes que tenen els perfums sintètics i els orgànics sobre el medi 
ambient.



Metodologia
La metodologia del treball es divideix en dos grans blocs que queden diferenciats pel 
seu contingut. 
Primer ens trobem amb el marc teòric que conté tota la informació fruit de la recerca 
necessària per poder realitzar el marc pràctic. Es pretén conèixer la història del perfum 
per tal d’entendre d’on prové l’art de crear fragàncies i amb quins fins s’ha utilitzat al 
llarg dels anys. Seguidament, també s’analitzen les característiques, els components 
i l’estructura dels perfums orgànics i sintètics per poder veure les diferències entre 
aquests dos. Això ens porta a poder conèixer els efectes, tant positius com negatius, que 
tenen les dues fragàncies per poder dur a terme una comparació més fiable en el marc 
pràctic. Com que més endavant es fabricarà un perfum, és necessari estudiar el seu 
procés de creació per saber de quines maneres es poden distribuir les olors.
Seguidament, ens trobem amb el marc pràctic on s’apliquen tots els coneixements 
obtinguts anteriorment per tal de poder confirmar o descartar la hipòtesi inicial. En 
aquesta part s’extreuen i obtenen els olis essencials necessaris per crear la fragàn-
cia natural. Un cop elaborat el perfum amb una composició igual a la del sintètic 
es posen a prova les dues fragàncies mitjançant un experiment que ens permetrà 
extreure unes conclusions. 

Cos del treball
Mitjançant els continguts obtinguts a la part teòrica s’han pogut analitzar les diferèn-
cies que hi ha entre els perfums sintètics i els naturals i el diferent impacte que tenen 
sobre el medi ambient. S’ha pogut observar de quina manera s’estructura una fragàn-
cia i quins són els seus components bàsics. En aquest punt, doncs, apareixen els olis 
essencials que són les substàncies encarregades d’aportar l’olor característica a cada 
fragància. La diferència pel que fa als efectes dels perfums sintètics i naturals, però, 
poques vegades ve marcada per aquestes essències. Més aviat, s’ha pogut veure que 
les encarregades de perjudicar el nostre entorn són les substàncies creades per l’ésser 
humà, és a dir les sintètiques. D’aquesta manera s’ha pogut arribar a la conclusió que 
aquestes substàncies s’hauran d’eliminar del perfum sintètic que es vulgui imitar en el 
marc pràctic per tal de poder obtenir uns resultats més clars. 
Un altre dels punts claus en el marc teòric ha sigut analitzar la manera com es desen-
volupen les olors d’un perfum. És important tenir en compte aquest factor, ja que si un 
dels objectius és imitar un perfum, cal que les olors siguin similars. Així doncs, ha sigut 
necessari un estudi previ per saber diferenciar com distribuir les olors per tal de produir 
una aroma o una altra. Això ens porta a l’últim punt de la part teòrica on s’ha conegut el 
mètode que cal seguir per tal d’elaborar una fragància. 
La part pràctica es divideix en tres parts que tenen com a finalitat confirmar o des-
cartar la hipòtesi inicial. A la primera part l’objectiu és escollir un perfum sintètic per 



imitar i obtenir totes les substàncies necessàries per crear el perfum. D’entre aques-
tes substàncies trobem els olis essencials mencionats anteriorment. Un cop extretes 
aquestes essències s’arriba a la segona part que és la de l’elaboració del perfum natural 
mitjançant el mètode que s’ha estudiat al marc teòric. I, per acabar, ens trobem amb 
l’última part que és la que realment ha permès arribar a unes conclusions globals de tot 
el treball. Per tal de poder observar els diferents efectes dels dos perfums s’han posat a 
prova mitjançant un experiment amb nou plantes. S’ha creat una mena de sistema on 
les nou plantes han sigut distribuïdes en tres grups diferents: un que rep perfum sintè-
tic, un altre que rep perfum natural i un darrer que és el grup control i que ens permetrà 
veure quins serien els resultats si no s’hi apliqués cap perfum. D’aquesta manera, s’ha 
pogut observar com en un total de vint-i-un dies les plantes han sofert uns canvis o uns 
altres segons la fragància aplicada. 
Els resultats obtinguts han permès la confirmació de la hipòtesi inicial, ja que es pot 
veure com les plantes que han rebut el perfum sintètic han acabat totalment seques en 
comparació amb les que han rebut el natural. Així doncs, les diferències entre aquests 
dos tipus de fragància han sigut clars i han permès fer una reflexió sobre la veritat que 
hi ha darrere els perfums. 

Conclusions
Pel que fa als perfums sintètics s’ha pogut concloure que han danyat de manera 
clara les plantes a les quals s’ha aplicat, ja que es pot veure que el comportament 
d’aquestes en comparació amb les del grup control és totalment diferent. Les prime-
res cada vegada s’han assecat més a causa de les substàncies sintètiques de la fra-
gància, mentre que les que només rebien aigua seguien el procés estàndard d’una 
planta sana.
Pel que fa als perfums orgànics s’ha pogut comprovar que no han tingut un efecte 
tan desfavorable com el sintètic, ja que totes les essències que contenen són d’ori-
gen natural. Tot i això, el desenvolupament de les plantes al llarg de l’experiment no 
ha sigut exactament el mateix que el que han tingut les plantes a les quals no se’ls 
ha aplicat cap fragància. Això és degut al fet que, tot i que les substàncies de la co-
lònia orgànica no són perjudicials per a les plantes, aquestes no solen rebre perfum 
per tal de dur a terme el seu cicle vital i, per tant, les respostes a aquests estímuls 
diferents es veuen representades en les variacions que han mostrat al llarg de l’ex-
periment.
No obstant això, si comparem els efectes que ha tingut el perfum sintètic amb els 
efectes del perfum orgànic veiem clarament com el primer perjudica més el medi 
ambient que el segon. Així doncs, la hipòtesi inicial se’ns confirma i podem dir que 
els perfums sintètics tenen un efecte més nociu sobre el medi ambient que els per-
fums orgànics.



Les possibles solucions que s’han trobat davant d’aquest problema són diverses i 
de senzilla aplicació. D’una banda, tenim el fet de deixar d’utilitzar fragàncies sin-
tètiques per reduir la quantitat de substàncies tòxiques per a la nostra salut i per al 
medi ambient. D’altra banda, també ens trobem amb el reciclatge dels envasos dels 
perfums i, en general, de tots els productes que consumim. Tot i que en aquest as-
pecte la població està més conscienciada, encara queda un llarg camí a recórrer per 
arribar a disminuir notòriament la contaminació en el medi ambient. 
Finalment, només queda afegir que aquesta millora només serà possible si fem un 
canvi com a societat. Considero, per tant, que és necessària una evolució i un canvi 
de mentalitat per part de tots els consumidors de perfums perquè els desperfectes 
que generen les fragàncies sintètiques no tinguin un impacte tan gran en el nostre 
futur.
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