
 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE BATATAS CHIPS ASSADA EM MICRO-ONDAS COM COBERTURA
DE CHOCOLATE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DESIREE AUGUSTA MOREIRA BARONI NOVATO, LUANA PIZONI SIQUEIRA, PAOLLA
MORAES MURONI, PAULO FRANCISCO ROMA PELAIS, ROSA MARIA MANHEZI DOS SANTOS
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PATRICIA DE CARVALHO DAMY BENEDETTI, RICARDO BENEDETTIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO  

O desenvolvimento do novo produto visou abranger a praticidade, o valor 

nutricional e a descoberta de um novo sabor mostrando batata assada em micro-

ondas coberta com chocolate. Para isso, foram realizados vários testes até chegar a 

um ponto final onde unirá o sabor, crocância, aroma e conservação ideal. Conclui-se 

que a batata tipo chips com chocolate é uma ideia inovadora, portanto um indicativo 

de que o produto desenvolvido será aceito pelo mercado consumidor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Bragante (2012), as atividades que envolvem o desenvolvimento de 

produto alimentício é aquela que cria a sistematização de todas as etapas que são 

inseridas desde a concepção do produto, até estar tudo aprovado para sua produção 

e posteriormente o seu lançamento. 

Através de vários estudos realizados, sabe-se que a preferência alimentar 

brasileira está associada a alimentos não tão nutritivos como no caso dos fast foods, 

o que pode ser evidenciado através de pesquisas realizadas divulgadas na mídia, 

onde constata-se que a rotina alimentar brasileira vem mudando desde meados de 

1952 (FIGUEIRA, 2014). 

Pensando em atender esse crescente mercado, mas mantendo a ideia de 

alimentos com maior qualidade nutritiva, criou-se a ideia de elaborar salgadinhos 

tipo chips a base de batata com uma fina camada de chocolate, com o diferencial 

nutricional relacionado à forma de preparo, pois este será realizado em micro-ondas. 

Um estudo muito recente, mostrou que batatas fritas ficam com menos acrilamida, 

uma substância potencialmente cancerígena, se forem pré-cozidas no micro-ondas 

(PALAZOGLU, 2014). 

A união da batata com o chocolate deu-se por serem alimentos difundidos 

mundialmente, agradando uma grande parte de pessoas. A batata é um alimento 

rico em nutriente como carboidratos, contém vitaminas do complexo B e C, uma boa 

quantidade de ferro, fósforo e cálcio, além de possuir pouca quantidade de gordura 

(BARKER, 2010). O chocolate, no entanto, possui uma quantidade maior de 



gordura, mas se consumido moderadamente, é benéfico à saúde, possuindo uma 

quantidade razoável de manganês, cobre e potássio além de compostos flavonóides 

(LE BONBON, 2011).  

 

3. OBJETIVOS  

Produzir um novo produto unindo a preferência nacional por alimentos práticos, 

mantendo a qualidade nutricional e uma boa aceitação de mercado, ou seja, batata 

assada tipo chips com cobertura de chocolate. 

 

4. METODOLOGIA  

O desenvolvimento do produto está sendo realizado na União das Faculdades 

dos Grandes Lagos – UNILAGO, no município de São José do Rio Preto, interior do 

estado de São Paulo. Esse projeto contará com a participação de 100 pessoas, que 

contribuirá para análise da aceitação onde avaliarão cinco atributos sensoriais 

(aroma, cor, sabor, textura e impressão global) e teste de atitude (intenção de 

compra). O processo de desenvolvimento foi dividido em sete etapas sendo elas: 

geração de ideias, elaboração do protótipo-piloto, embalagem, rotulagem, validade, 

análise sensorial e análise de aceitação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente, foi realizada a geração de ideias que envolveu a relação de 

atributos de um objeto. O segundo passo foi a elaboração do protótipo-piloto onde 

foram realizados testes até que o produto chegasse ao ponto adequado e desejado. 

Com o produto já pronto, foi escolhido o melhor material para embalagem do 

produto. A embalagem será de papelão revestido por papel alumínio em forma de 

lata. Para a elaboração da Tabela de Informações Nutricional foram obedecidas as 

Normas da Resolução nº 360 de 23 de dezembro de 2003 da Anvisa, que determina 

as quantidade dos nutrientes e a composição dos alimentos. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por meio da geração de ideias, chegou-se a ideia principal que seria o 

desenvolvimento de um novo produto, uma batata tipo chips assada em micro-

ondas. O grande problema encontrado no desenvolvimento do protótipo foi a 

adequação do tempo de permanência no micro-ondas para atingir a crocância. Outro 

ponto difícil foi conseguir a fixação do sabor de chocolate na batata. Foram usadas 

várias técnicas até ser estabelecido o ponto final que foi o de utilizar chocolate 

fracionado ao invés de chocolate ao leite.  

A validade do produto será de três meses, pois, após essa data, o produto 

começa apresentar características de ranço e também perde sua crocância, a 

característica mais importante relacionada ao sabor. 
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