
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. 

 

  


