
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. 

 

  

https://audiotrimmer.com/pt/


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. 

 

 

  

https://mp3cut.net/pt/


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 

 

  


