
Dicas de Porque e Como Aproveitar Seu Livro em Áudio 

Porque livros em áudio? 

Eles apresentam algumas vantagens em relação às versões impressas ou digitais: 

1) A transmissão de conhecimento através do ouvir faz parte de uma cultura milenar. Há 

milhares de anos, os primeiros compêndios de conhecimento foram originalmente 

transmitidos por via oral, sendo posteriormente compilados e registrados em sua 

forma escrita. 

2) A vida moderna é geralmente corrida, tornando raros aqueles momentos de 

tranquilidade necessários para uma boa leitura. O livro em áudio pode ser ouvido 

simultaneamente a outras atividades, como por exemplo, enquanto dirigimos, 

arrumamos a casa, cozinhamos, fazemos exercícios, etc. 

3) O livro em áudio pode ser mais fácil de compreender que o livro escrito, pois carrega 

sutilmente a compreensão de quem o está lendo. 

Formatos disponíveis 

Os livros em áudio são oferecidos em dois formatos:  

• MPEG-3 (arquivos com extensão MP3): formato digital já conhecido e tradicional de 

arquivos em áudio; 

• MPEG-4 (arquivos com extensão M4B): formato especial para livros em áudio, 

desenvolvido pela Apple. A vantagem deste formato é a possibilidade de inserir 

marcadores e retomar a escuta automaticamente de onde se parou. 

Como ouvir livros em áudio no computador 

1) Você pode ouvir online, clicando em cada um dos links. A vantagem neste caso é a 

simplicidade: basta clicar! A desvantagem é que você precisará de uma conexão veloz 

e lembrar-se qual arquivo já ouviu e onde parou. 

2) Você pode baixar os arquivos MP3 para seu computador e ouvi-los quando quiser, sem 

necessidade de conexão a Internet.  A desvantagem novamente é que terá que 

lembrar qual arquivo já ouviu e onde parou. 

3) O ideal para ouvir em seu PC (ou Mac) é baixar o livro em formato M4B e usar o 

programa iTunes (que é oferecido de graça para download). Transfira os livros em 

formato M4B para a seção “Livros” de seu iTunes e aí pode ouvi-los quando quiser. O 

iTunes mostra a capa do livro e memoriza onde parou. É possível ouvir vários livros ao 

mesmo tempo e o programa guardará a posição de cada um. Para baixar o programa 

iTunes, basta digitar “iTunes” no Google que ele lhe apontará ao site para fazer o 

download. 

Como escutar em seu Tablet (iPad ou Android) ou Smartphone (iPhone ou Android): 

1) Para iOS baixe os arquivos em formato M4B para seu computador. No caso de 

Android, pode baixar os arquivos em formato M4B ou MP3.  



2) Para iPad ou iPhone, apenas inclua o livro escolhido em seu aparelho utilizando o 

iTunes e o mesmo funcionará automaticamente na seção “Livros em Áudio”. 

3) Para equipamentos com Android, existem vários apps no Google Play Store específicos 

para livros em áudio (audiobooks). Uma opção gratuita é o “Mort Player Audio Books”. 

Para utilizá-lo, crie uma pasta para cada livro, transfira o(s) arquivo(s) do livro para 

esta pasta e adicione o livro à biblioteca de seu app. Pode usar tanto os arquivos em 

formato M4B como MP3. Estes apps reconhecem ambos. Estes programas vão guardar 

o local onde parou, não importa quantos livros esteja ouvindo ao mesmo tempo.  

Como escutar em seu carro: 

1) Baixe os arquivos MP3 e grave-os em um CD ou em um pendrive, caso o som de seu 

carro possua entrada USB. 

Qualquer dúvida, entre em contato com Giridhari Das pelo site www.giridhari.com.br. 

Bom proveito!!! 

 


