
 

 

Introdução ao Audacity 

Além de arte e programação um game também é composto por uma trilha sonora! Neste tutorial 

vamos aprender algumas estratégias para gravar e editar faixas de áudio no software Audacity.  

Você pode baixar este software na Área Restrita no site da ClassCode.  

Vamos começar abrindo o aplicativo! A tela do Audacity é bastante intuitiva, ou seja, é fácil de 

aprendermos através da exploração.  Observe os botões na área destacada.   Você pode usá-los 

para controlar a reprodução e a gravação de suas faixas de áudio.  

 

 

 

Gravar um Áudio 

Vamos começar fazendo uma gravação. Clique no botão Gravar (vermelho) e faça sua primeira 

gravação. Lembre-se que é preciso ter um microfone para utilizar este recurso.  Depois que 

terminar clique no botão Parar (amarelo).  O aplicativo irá mostrar as faixas de áudio através de 

um gráfico.  



 

 

Use o botão Play (verde) para escutar a gravação.  Muitas vezes quando gravamos áudios com 

os microfones simples do computador a qualidade pode não ficar muito boa. Assim, vamos fazer 

uma sequência de passos para deixar nossa gravação perfeita. Vamos começar amplificando o 

som.  

Amplificar uma Faixa 

Selecione toda a faixa gravada. Você pode usar o mouse ou o atalho CTRL + A.  

No menu Efeitos, clique em Amplificar.  Uma janela semelhante a esta será exibida.  

 

Use a rolagem para aumentar a amplificação ou digite um número no campo Amplificação. 

Neste exemplo, usamos o número 10,3, mas você pode amplificar de acordo com a sua 

necessidade.  

 

Observe que os gráficos que representam as faixas de áudio se expandiram. Isso significa que o 

processo de amplificação deu certo.  



 

 

Após a amplificação podemos escutar o áudio! Geralmente as faixas gravadas apresentam um 

forte ruído e para melhorar a qualidade da faixa podemos remover esses ruídos.  

Remoção de Ruído 

Vamos usar a ferramenta de remoção de ruído. Para isso selecione apenas uma parte da 

gravação que apresenta um bom exemplo de ruído e em seguida clique no menu Efeitos – 

Redução de Ruído. A seguinte caixa de diálogo será exibida: 

 

Clique no botão Obter Perfil de Ruído. Isso é preciso, pois antes de removermos os ruídos é 

necessário dizer ao software onde há presença de ruído para que o Audacity possa detectar e 

em seguida remover os ruídos.  

Clique em OK e em seguida selecione toda a faixa de áudio.  Clique no menu Efeitos – Redução 

de Ruídos e em seguida clique em Ok.  Pronto, os ruídos devem ter sido reduzidos 

significativamente. Você pode repetir esse processo várias vezes obtendo diferentes perfis de 

ruído até o áudio ficar perfeito. Observe que o gráfico também demonstrou a redução dos 

ruídos.  



 
Antes

 

 

Depois

 

Deletar Partes da Gravação 

Também é possível remover trechos da gravação que não queremos. Se observarmos, por 

exemplo, tanto no início quanto no fim não há fala. Assim podemos selecionar a região que 

deverá ser removida e em seguida pressionar a tecla delete.  

Para selecionar use a Ferramenta de Seleção, indicada na imagem abaixo.  

 

Área cinza escura representa o que foi selecionado com a ferramenta de seleção. Pressione 

Delete e essa região será removida. Repita este procedimento no final e em todos os locais da 

gravação que forem necessários.  



 
 

Adicionando Fundo à Gravação 

Além de gravar, o Audacity permite a junção de várias faixas de áudio, criando mixagens. Neste 

exemplo vamos adicionar um fundo musical à nossa gravação. Para isso, clique no menu Ficheiro 

e em seguida Abrir. Encontre o arquivo de áudio (que deverá ter sido baixado anteriormente) e 

por fim clique novamente em Abrir.  

 

Um novo arquivo de áudio será exibido. Vamos copiá-lo para a tela que contém nossa gravação. 

Assim selecione a música de fundo usando o atalho CTRL+A e em seguida copie a faixa 

selecionada usando o atalho CTRL+C.  Volte à tela que contém a gravação e clique em Faixas - 

Adicionar Nova Faixa – Faixa de Áudio Estéreo.  Observe que uma nova faixa foi adicionada ao 

nosso projeto do Audacity.  

 



 
Clique sobre a nova faixa e em seguida cole o que foi copiado usando o atalho CTRL + V.  Assim 

o conteúdo copiado aparecerá logo abaixo.  

 

Reproduza para ver como ficou! 

Você ainda pode usar a Ferramenta Mover (destacada acima) para movimentar as faixas.  Clique 

sobre a ferramenta e em seguida clique e arraste sobre a faixa selecionada.  

Veja o exemplo:  

 

 

Agora vamos selecionar o que sobrou da música e remover. Para isso selecione o que deve ser 

removido e em seguida pressione a tecla Delete.   

Você pode usar esta estratégia para mixar várias músicas em uma mesma faixa fazendo com que 

um áudio inicie antes de terminar a anterior. Experimente fazer isso com suas músicas 

preferidas.  

Adicionando Fade-In e Fade-Out 



 
Muitas vezes, para que uma faixa fique com um bom acabamento podemos fazer com que o 

volume aumente gradativamente no início (Fade-In) e diminua também gradativamente no final 

(Fade-Out). 

Vamos começar selecionando uma parte da faixa de áudio que queremos adicionar suavização, 

observe a área cinza.  

 

No menu Efeitos clique em Suavização de Entrada (Fade-In) e em seguida clique em Ok.  Faça 

o mesmo procedimento selecionando a área que deverá ser suavizada no final e clique no menu 

Efeitos – Suavização de Saída (Fade-out) e por fim OK. 

Há inúmeros outros efeitos que podem ser adicionados às faixas gravadas ou importadas pelo 

Audacity, deixe a criatividade rolar e explore outras opções! 

 

 

 


