
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) 

 

 

 

  

https://audio-joiner.com/pt/


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. 



 

 

 

 

 

  


