
Resumo:
Os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) do gin são regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento – MAPA, segundo a Instrução Normativa nº 29 – IN MAPA 29/2012 e o artigo 63 do Decreto
nº 6.871/2009. Essa legislação prevê a concentração máxima de 50 mg/100 mL de álcool anidro para os
compostos congêneres e 20 mg/100 mL de álcool anidro para os contaminantes. Substâncias como o acetaldeído,
o acetato de etila, o propanol e os álcoois isobutílico e isoamílico podem ser sintetizadas naturalmente ao longo
do processo produtivo do gin e fornecem características organolépticas importantes quando são encontrados em
baixas concentrações na bebida. Entretanto, esses compostos são potencialmente tóxicos e podem proporcionar
características sensoriais desagradáveis quando estão em concentrações muito elevadas. No Brasil, a fiscalização
e o monitoramento de bebidas alcoólicas são realizados pela rede de Laboratórios Federais de Defesa
Agropecuária – LFDA’s. O método oficial (MET LABV/08/04/03) atualmente aplicado para tal análise utiliza a
cromatografia gasosa com detecção por ionização em chama (GC-FID) para determinação de compostos
congêneres e contaminantes em bebidas destiladas. O presente trabalho estudou a viabilidade de um método
alternativo para a análise do gin, que utiliza a cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-
MS) com o intuito de introduzir o uso do padrão interno e reduzir o tempo de análise. Os resultados obtidos
mostraram que o padrão interno proposto para esse método apresentou coeluição e interferência com outros
componentes da matriz do gin. Além disso, os limites de detecção estabelecidos tiveram valores superiores as
concentrações dos analitos encontrados nas amostras, demonstrando que o método pode ser aplicado no
controle de qualidade da bebida
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