
Edição De Áudio 

As principais atividades de edição de áudio para a produção de material educacional envolvem: 

 Gravar 

 Cortar 

 Juntar  

 Mixar (música de fundo) 

 Reduzir o ruído 

 Normalizar 

 Mudar o tom 

 Separar vocal da música 

 Converter para o formato mp3 

 Encontrar efeitos e trilhas sonoras  

Para a manipulação de áudio deve ser utilizado algum aplicativo específico ou online: 

 Gravador de voz – Android (simples de usar, menor qualidade do áudio): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.bestrecorder.audiorecorder 

 Gravador de Voz Hi-Q MP3 – Android (melhor qualidade do áudio):  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free 

 Dolby On - Record Audio & Music – Android (mais complexo, vários efeitos, ótima qualidade):  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dolby.dolby234 

 Super Sound - Editor de música grátis e MP3 Cutter: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tianxingjian.supersound 

 Audacity (Windows/Linux/Mac) 

o Download: https://www.audacityteam.org/download/ 

 Aplicativo - Windows:  
https://www.fosshub.com/Audacity.html?dwl=audacity-win-2.4.2.exe 

 Biblioteca com diferentes formatos de áudio - Windows: 
https://lame.buanzo.org/ffmpeg-win-2.2.2.exe 

o Online: https://www.offidocs.com/index.php/desktop-online-video-audio-
apps/audacity-audio-editor-online 

 123APPS - https://123APPS.com/pt/ 

 Bearaudio - https://www.bearaudiotool.com/pt/ 

 Vocalremover: https://vocalremover.org/pt/ 
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Gravação de Áudio 

A gravação de áudio pode ser realizada no computador, notebook ou no smartphone. Para a produção de 

recursos educacionais, os microfones dos notebooks e dos smartphones proporcionam resultados satisfatórios. 

Os principais fatores para uma boa gravação são a qualidade do microfone e um ambiente sem ruído e sem eco. 

Espaços pequenos e com cortinas são indicados para realizar a gravação. Em casa, os closets são perfeitos para 

realizar as gravações. 

Dificilmente se consegue fazer uma gravação longa sem cometer nenhum erro. No caso de cometer algum erro, 

o recomendado é continuar a gravação normalmente, repetindo o trecho que o erro ocorreu e editar o áudio 

posteriormente, recortando (aparando) o trecho indesejado. 

Gravação no smartphone 

A gravação de áudio no smartphone pode ser realizada usando um dos aplicativos: 

 Aplicativo padrão de gravação que já vem instalado. Se o arquivo gravado for no formato .mp3 

será necessário fazer a conversão dos mesmos ou usar outro aplicativo. 

 WhatsApp: usar a gravação de voz do WhatsApp. O formato .ogg da gravação também pode ser 

utilizado sem necessidade de conversão, apesar de ter uma qualidade extremamente baixa 

(apenas 18Kbps ao passo que os arquivos .mp3 tem 128Kbps ou mais) 

 Gravador de voz. Apresenta simplicidade, salva no formato .mp3 e uma qualidade 

intermediária. A gravação é iniciada no botão () e encerrando através do botão (). 

        
 

 Gravador de Voz Hi-Q MP3. Apresenta uma ótima qualidade e salva no formato .mp3. A 

gravação é iniciada no botão () e encerrando através do botão (). 

         

 



 Dolby On - Record Audio & Music: Apresenta uma ótima qualidade, permite aplicar vários 

filtros, equalizações e redução de ruído, além de exportar os áudios no formato .mp3. Por ser 

mais completo, é um pouco mais complexo para ser utilizado. 

A gravação é iniciada no botão ( ) e encerrada através do botão (). Depois de gravar, é só 

clicar no botão (), no botão (  ) e em Save Audio (  ). 

      

      

 

  



Gravação online com o 123APPS: https://online-voice-recorder.com/pt/ 

Para realizar a gravação online, basta clicar no botão do microfone para iniciar a gravação, clicar novamente 

para parar a gravação e salvar o arquivo. Ele permite também já fazer o recorte do áudio antes de salvar. 

 

 

Gravação com o Audacity (computador ou notebook) 

A gravação de áudio no Audacity é iniciada, clicando no botão Gravar () e encerrando através do botão (). 

Observe que durante a gravação, as ondas sonoras são exibidas, indicando o nível de gravação do áudio. Se 

utilizar o microfone embutido do notebook é recomendável falar bem próximo ao mesmo para que o nível da 

gravação não fique muito baixo. 
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Cortar um Áudio 

O corte de áudio (aparar) é a operação que permite retirar das gravações os trechos indesejados, podendo ser 

realizada no smartphone, através de sites online ou com o Audacity no computador ou notebook. 

Corte de áudio no smartphone 

Pode ser realizada usando o aplicativo Super Sound  

Para realizar o corte do áudio (aparar), selecione as opções de edição no botão   e escolhendo a opção 

 

 

Para realizar o corte do áudio (aparar), defina o ponto inicial do corte arrastando o marcador (a) para a posição 

desejada ou clicando em Início do corte (c). Do mesmo modo, defina o ponto final de corte arrastando o 

marcador (b) para o ponto desejado ou clicando em Ponto final de corte (d). Defina se o trecho selecionado 

para o corte (e) será mantido (excluído todo o restante) ou se será excluído. Após a seleção, clicar em Aparar (f) 

e salvando o arquivo (g). 

  



Corte de áudio online com o AudioTrimmer (mantém ou exclui a seleção): 
https://audiotrimmer.com/pt/ 

Para realizar o corte no AudioTrimmer online, é necessário fazer o envio do arquivo, clicando em Escolher 

arquivo e posteriormente em Carregar. 

 

Após o envio do arquivo, basta selecionar o ponto inicial (a) e o ponto final (b) de corte. Pode ser escolhido (c) 

se áudio selecionado será mantido no arquivo, excluindo todo o restante, ou se será excluído do arquivo. 

Opcionalmente pode-se ativar o Fade in e o Fade out (d). O fade in faz com que o som inicie relativamente baixo 

e vai aumentando gradativamente até atingir o seu volume original. O fade out faz com que o som vá diminuindo 

gradativamente até o final. Ao clicar em Cortar (e) o arquivo pode ser salvo, realizando o download do mesmo. 
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Corte de áudio online com o 123APPS (só mantém a seleção): https://mp3cut.net/pt/ 

Para realizar o corte no Cortador de áudio online, é necessário fazer o envio do arquivo, clicando em Escolher 

arquivo. 

 

Após o envio do arquivo, basta selecionar o ponto inicial (a) e o ponto final (b) de corte. O áudio selecionado é 

o que será mantido no arquivo, excluindo todo o restante. Opcionalmente pode-se ativar o Fade in (c) e o Fade 

out (e), definindo o tempo de duração do efeito (d). O fade in faz com que o som inicie relativamente baixo e 

vai aumentando gradativamente até atingir o seu volume original. O fade out faz com que o som vá diminuindo 

gradativamente até o final. Ao clicar em Cortar (f) o arquivo pode ser salvo, realizando o download do mesmo. 
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Corte de áudio com o Audacity (computador ou notebook) 

O corte de áudio no Audacity pode ser realizado, com a ferramenta de seleção (a) ativada, selecionando a área 

do áudio (b) com o mouse e clicando sobre um dos botões: recortar (c), aparar todo o áudio fora da seleção ou 

silenciar o áudio da seleção (d). 

 

Para salvar o arquivo, é necessário clicar em Arquivo -> Exportar -> Exportar como MP3 

 

  



Juntar Áudios 

A junção de áudios é a operação que permite unir dois ou mais áudios em sequência, podendo ser realizada no 

smartphone, através de sites online ou com o Audacity no computador ou notebook. 

Essa operação é necessária quando temos duas ou mais gravações e queremos transformá-las num único 

arquivo. É útil também quando queremos colocar um efeito sonoro antes ou depois de uma gravação. 

Junção de áudios no smartphone  

A junção de áudios no smartphone pode ser realizada com o aplicativo Super Sound 

 

Para realizar o corte do áudio (mesclar), selecione as opções de edição no botão   e escolhendo a opção 

 

 

Para realizar o corte do áudio, é necessário selecionar os arquivos que serão juntados (mesclados) e clicar no 

botão () canto superior direito. Se for necessário, pode ser realizado o corte de algum deles e assim que estiver 

como esperado, basta salvar, clicando no botão salvar (), no canto superior direito.  

     

 



Neste aplicativo, há ainda a opção de inserir um áudio num ponto específico de outro arquivo, na opção: 

 

Para inserir um áudio em outro arquivo, é necessário escolher o arquivo no qual será inserido o outro arquivo, 

encontrar o ponto de inserção do outro arquivo e clicar no botão , escolha o áudio a ser inserido. Pode-se 

ouvir o áudio para verificar se ficou como esperado e salvar, clicando no botão salvar , no canto superior 

direito 

       

  



Junção de áudio online com o 123APPS: https://audio-joiner.com/pt/ 

A junção (união) de áudio é realizada adicionando as faixas de áudio, escolhendo se terá ou não cross-fade - uma 

mudança gradual de uma faixa para outra (a). Opcionalmente pode-se definir os pontos inicial (b) e final (c) de 

cada faixa e se terá efeito fade out - som diminui gradativamente no fim (d). Para unir os áudios, clique em Unir 

(e) 
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Junção de áudio com o Audacity (computador ou notebook) 

A junção de áudio com o Audacity pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é abrir os dois arquivos de modo 

que cada um fique na sua janela da Audacity. 

 

 Acessa a janela do segundo áudio e acesse o menu Selecionar => Todos e depois Editar -> Copiar 

 

 

Acesse a janela do primeiro áudio, clique no final da trilha de áudio ou no ponto onde quer que o áudio seja 

inserido e clique no menu Editar -> Colar 

 

Isso vai inserir o áudio no ponto de inserção. Para salvar, acesse o menu Arquivo -> Exportar -> Exportar como 

MP3. 



 

 

 

 

 

  



Mixar um Áudio (música de fundo) 

A mixagem de áudio permite incluir uma música de fundo, por exemplo, em outro áudio. 

Mixagem de áudio no smartphone 

A mixagem de áudio no smartphone, para inserir uma música de fundo numa gravação pode ser realizada 

usando o aplicativo Super Sound   

Para realizar o corte do áudio (aparar), selecione as opções de edição no botão    

e escolhendo a opção  

 

Escolha o áudio no qual quer inserir um áudio de fundo, escolha Mistura, clique no botão  Escolha o áudio e 

e escolha o áudio de fundo. Pode ser definido o volume de origem e o volume da música. Para mixar, clique em 

CONFIRME e depois salve o arquivo (). 

      

 

  



Mixagem de áudio com o Audacity (computador ou notebook) 

A mixagem de áudio com o Audacity é realizada abrindo o arquivo que será mixado e na sequência, clicar em 

Arquivo -> Importar -> Áudio e escolher o arquivo que fará parte da mixagem. Pode-se mixar vários arquivos de 

áudio, repetindo o processo de importação de áudio. 

 

Após a importação, pode-se ouvir o áudio, através do botão (  ).  

 

Edições em cada trilha podem ser realizadas, como excluir trechos, silenciar o áudio, alterar o volume, dividir e 

mover a trilha. 

  



Para selecionar um trecho, é necessário verificar se botão Ferramenta de Seleção está ativo, clicar no ponto 

inicial, mantendo o botão pressionado e arrastar até o ponto final desejado. 

 

Para excluir (recortar) um trecho é necessário selecionar o trecho e clicar no botão Recortar (  ), pressionar 

a tecla delete ou acessar o menu Editar -> Excluir 

 

 

  



Para silenciar o áudio de um trecho é necessário selecionar o trecho e clicar no menu  

Editar -> Remover Especial -> Silenciar Áudio 

 

 

Para alterar o volume de um trecho é necessário selecionar o trecho e clicar no menu 

Efeitos -> Amplificar, escolhendo um valor de amplificação – valores negativos diminuem o volume e valores 

positivos aumentam o volume. Clicar em OK para aplicar o efeito. 

 

 

  



Para dividir uma trilha de áudio, clique no ponto da trilha de áudio onde quer dividir e acesse o menu 

Editar -> Limites do clipe -> Separar Áudio da Faixa.  

Com isso, os áudio da trilha ficarão distintos, podendo ser movidos ou excluídos de modo independente. 

 

 

Para mover uma trilha de áudio, clique no botão Ferramenta Mover e clique (mantendo pressionado o botão 

do mouse) e arraste a faixa de áudio para a direita ou para a esquerda. 

 

 

 

Também é possível aplicar um efeito de fade in (suavização de entrada), com o som iniciando relativamente 

baixo e aumentando gradativamente até atingir o seu volume original ou de fade out (suavização de saída), com 

o som diminuindo gradativamente até o final. Para isso, selecione o texto e escolha a opção de menu: 



Efeitos -> Suavização de Entrada (Fade in) ou Efeitos -> Suavização de Saída (Fade ou) 

 

 

Para facilitar a edição e definir com precisão os pontos de inserção e corte, pode-se aumentar ou diminuir o 

Zoom. 

 

  



Redução de Ruído de um Áudio 

Redução de ruído de áudio no smartphone 

A redução de áudio no smartphone pode ser realizada usando o aplicativo Dolby On: Record Audio & Music, 

após realizar a gravação no próprio aplicativo. Após a gravação é necessário clicar no botão de execução da 

música (  ) e depois em Sound tools, no botão Noise Reduction (ao lado do botão Style), clicando sobre o 

botão central, mudando de Off para On. Ao final, clicar no botão Done, clicar no botão (), no botão (  ) e 

em Save Audio (  ). 

             

       

   

 

  



Redução de ruído de áudio online com o Audiodenoise: https://audiodenoise.com/  

A redução de ruído de um áudio pode ser realizada escolhendo e enviando o arquivo de áudio e clicando em 

Start. Após o processamento, é só efetuar o download do mesmo. 

 

Redução de ruído de áudio com o Audacity (computador ou notebook) 

Para reduzir um ruído com o Audacity, é necessário selecionar um trecho do áudio que tenha somente o ruído 

e clicar no menu Efeitos -> Redução de ruído -> Obter o perfil de ruído e clicar em OK. 

 

 

  

https://audiodenoise.com/


Após a obtenção do perfil do ruído,  pode-se aplicar o filtro, selecionando toda o áudio da trilha, clicando sobre 

a trilha e escolhendo o menu Selecionar -> Todos  

 

e depois clicando no menu Efeitos -> Redução de Ruidos e clicando em OK, 

 

  



Normalizar um Áudio 

A normalização permite deixar todos os áudios com o mesmo nível de volume. Quando a gravação é realizada 

por diferentes pessoas, com diferentes equipamentos ou em diferentes ambientes, é comum que os níveis de 

volume das gravações fiquem bem diferentes. A normalização corrige essas diferenças, nivelando os volumes 

dos áudios. 

Normalização de áudio com o Audacity (computador ou notebook) 

Para normalizar um áudio no Audacity, selecione toda a faixa de áudio (Selecionar -> Todos) e clique no menu: 

Efeitos -> Normalizar e clicar em OK 

 

O nível normal de um áudio, é que o pico deve ser sempre inferior a 0db (negativo), mas o mais próximo possível 

de 0 (ou -1dB). Se o pico do áudio for muito inferior a -6 dB, o áudio estará com um nível e volume baixo.  

O gráfico de monitoramento mostra o nível do áudio durante a execução. 

 

  



Mudar o tom de um Áudio 

A mudança de tom permite deixar um áudio mais grave ou mais agudo. 

Mudança de tom no smartphone 

A mudança de tom no smartphone, pode ser realizada usando o aplicativo Super Sound 

 

Para realizar o corte do áudio (aparar), selecione as opções de edição no botão    

e escolhendo a opção  

 

Escolha o áudio, clique em Modificador de voz, altere o tom (valores negativos deixa mais grave e valores 

positivos deixa mais agudo. Opcionalmente pode-se alterar o Tempo e a Rapidez ou escolher um perfil 

(Recomendar). Clique em CONFIRME e salve o arquivo () ou cancele (  ) e retorne para a edição, se o áudio 

não ficou como esperado. 

       

 

  



Mudança de tom online com o Vocalremover: https://vocalremover.org/pt/pitch 

Para mudar o tom de uma gravação é só selecionar o arquivo, definir o semitom mais grave (valores negativos) 

ou mais agudo (valores positivos), escolher o formato .mp3 e Salvar. 
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Mudança de tom com o Audacity (computador ou notebook) 

Para mudar o tom de um áudio no Audacity, selecione toda a faixa de áudio (Selecionar -> Todos) e clique no 

menu: Efeitos -> Alterar Tom... deslizar o controle mais para a esquerda (mais grave – valores negativos) ou 

mais para a direita (mais agudo – valores positivos) e clicar em OK. 

 

 

  



Separar vocal da música 

É possível fazer a separação do vocal da música no site do Vocalremover: https://vocalremover.org/pt/ 

É só selecionar o arquivo e Salvar Música ou Salvar Voz. Pode-se ouvir a música ou vocal antes de salvar. 
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Converter um Áudio 

Conversão de formato de arquivo de áudio online com o 123APPS: 
 https://online-audio-converter.com/pt/ 

A conversão de arquivos é realizada clicando em Abrir arquivos, escolher o formato .mp3 e clicando em 

Converter. 

 

 

Conversão de formato de arquivo de áudio online com o AudioTrimmer: 
https://audiotrimmer.com/pt/conversor-online-mp3/ 

Para fazer a conversão de arquivo de áudio para o formato .mp3, basta escolher o arquivo, clicar em Próximo, 

na tela seguinte clicar em Converter e na outra tela, clicar em Descarregar para fazer o download. 
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Conversão de formato de arquivo de áudio com o Audacity (computador ou notebook) 

A conversão de arquivos de áudio com o Audacity é realizada, abrindo o arquivo (Arquivo -> Abrir) e clicando 

em Arquivo -> Exportar -> Exportar como MP3.  

 

 

  



Encontrar Efeitos e Trilhas Sonoras 

Para a produção de áudios é interessante utilizar efeitos e trilhas sonoras: 

 https://www.freesfx.co.uk/ 

 https://freesound.org/ 

 https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects 

 YouTube (fazendo o download em formato .mp3) 

Para fazer o download em formato .mp3 de um áudio do YouTube: 

 Remova o “ube” da URL https://www.youtube.com,  deixando apenas https://www.yout.com 

Exemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=UAV0av2SHTg  => 

https://www.yout.com/watch?v=UAV0av2SHTg 

 

Esta ferramenta ainda permite escolher um trecho específico para ser convertido para mp3, 

escolhendo o ponto inicial (a) e final (b). Para converter o vídeo para mp3 e realizar o download basta 

clicar no botão  

 

 Acrescente “pp” na URL, depois de “youtube”,  deixando https://www.youtubepp.com 

Exemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=UAV0av2SHTg  => 

https://www.youtubepp.com/watch?v=UAV0av2SHTg 

 

Para converter para mp3, clique na aba mp3 e em Download.  

Cuidado! Não clique em nenhum anúncio, NÃO permita notificações nem instale nenhuma extensão. 

https://www.freesfx.co.uk/
https://freesound.org/
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects


 

 


