
 

 

A maneira mais fácil de converter Audible para 
MP3 gratuitamente (com capítulos) 

Posted by Angel Dan on 8/20/2020 11:47:34 AM. 

 

 

Quando eu quero ouvir um audiobook para dar um descanso aos meus olhos, eu 

escolho Audible. Como você deve saber Audible é a maior biblioteca de audiobooks do 

mundo. Podemos pesquisar e comprar quaisquer arquivos que queremos ouvir. 

Razão pela qual desejo converter o Audible em MP3: os audiobooks da audible.com 

não podem ser reconhecidos por um MP3 player! 

Os arquivos de áudio Audible são formatados em .aax, ou .aa, e os MP3 players 

populares, como um Walkman Sony, suportam o formato .mp3 mas não estes 

formatos. E eu não quero utilizar o aplicativo da Audible, mas quero ouvir meus 

audiobooks off-line! 
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Passo 1: Faça o download do arquivo .aax do Audible 
para o computador 

Entre no site audible.com, faça login com sua conta e depois vá para “Biblioteca”. Você 

verá todos os arquivos comprados da Audible. 

 

Em seguida, selecione o formato de qualidade de áudio desejado como “Enhanced” 

(.aax) ou “Format 4” (. aa), faça o download. O download irá começar. 

No Windows, o aplicativo Audible((Audible Audiolibri & Audiobook) precisam estar 

instalados. 

Você utiliza Mac? Visite audible.com, vá para “Biblioteca”, selecione os arquivos para 

baixar e estes serão baixados diretamente. Depois que o download estiver concluído, 

você pode selecionar o arquivo e “Abrir no Finder”. 

 

Se o seu Mac OS for 10.14.6 Mojave ou anterior, o seu audible será aberto no iTunes. 

Se o seu macOS for 10.15 catalina, o audível baixado aparecerá no Apple Books 

(seção de audiobooks).  

Passo 2: Converter .aa / .aax para o formato .mp3 
(extrair o áudio do Audible) 

Ferramenta que você precisa: Epubor Audible Converter. 
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Viu? Essa ferramenta é fácil de usar com uma interface limpa. Adicione livros, escolha 

o formato de saída como MP3 (também suporta conversão para m4b) e pronto. 

Observação: Caso o processo de adicionar livros “falhe”, é provável que o download 

do arquivo não tenha sido concluído corretamente. 

Podemos ver o nome completo do arquivo do audiobook e achamos que o download 

está correto. Mas se voltar ao aplicativo Audible, você verá que a barra de 

processamento ainda está em execução. Tente baixar o audiobook novamente e 

aguarde até que esteja 100% concluído. Isto é muito importante. 

Outro motivo pelo qual eu recomendo que você use esta ferramenta é a sua divisão 

Audible na função de capítulos. Clique no ícone “Option” para dividir o arquivo em 

capítulos. 



 

Ouça no seu dispositivo (reproduzindo em formato mp3). 

Dicas e truques bônus: 

1 Se você fizer o download de arquivos pelo aplicativo Audible para Android (versão 

2.37.0 e superior) ou pelo aplicativo iOS Audible, os arquivos baixados recentemente 

terão o formato .aaxc (novo formato Audible, aax 2?),nem . aa, nem .aax. Até onde sei, 

nenhuma ferramenta pode nos ajudar a lidar com os audiobooks AAXC (converter 

diretamente aaxc audível em mp3). Porém, primeiro podemos baixar estes arquivos 

para o computador (como mencionado na Passo 1) para obter arquivos no formato aa / 

aax; e assim, a ferramenta recomendada aqui pode ajudár-no a resolver este problema.  



 

2 Algumas pessoas se queixam de que a ferramenta não suporta Audible Escape files. 

Quero enfatizar que não existe ferramenta que possa nos ajudar a lidar com 

audiobooks emprestados / alugados.  

3 Precisa de uma ferramenta para converter audível em mp3 gratuitamente? Vá para o 

SourceForge.org e procure o OpenAudible ou o AXX2MP3. Algumas pessoas gostam 

destas soluções, mas às vezes o resultado fica embaralhado, e não existe serviço ao 

cliente!  

4 Outros vão recomendar o uso de ferramentas on-line ou por gravação, mas não 

aconselho você a fazê-lo. Você encontrará alguns problemas imprevisíveis que o 

deixarão com raiva!  

5 A ferramenta Epubor é um software pago, a versão de avaliação gratuita ajuda a 

converter 10 minutos de cada audiobook Audible.  

6 Sim, existem muitos conversores de Audible para mp3, como Tuneskit, Audials. 

Essas ferramentas são seguras e ajudam a atingir seu objetivo. Aqui, eu recomendo o 

Epubor Audible Converter, porque é o mais barato com quase as mesmas 

funcionalidades.  
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