Como fechar o YouTube no celular e
continuar ouvindo o vídeo
Aplicativo gratuito Audio Rocket permite reproduzir música sem as imagens no
smartphone Android.
O aplicativo Audio Rocket Beta permite ouvir apenas o áudio dos vídeos
do YouTube no celular Android. Com essa ferramenta gratuita, é possível bloquear a
tela e ficar escutando músicas sem interrupções, por exemplo. Além disso, o app
deixa o usuário escolher a qualidade do vídeo, além de possibilitar o compartilhamento
com amigos usando as redes sociais e mensageiros.
Confira a seguir como buscar, reproduzir e bloquear a tela para continuar ouvindo
música do YouTube com o Audio Rocket Beta para Android.
Passo 1. Abra o aplicativo e toque no ícone de lupa para iniciar uma pesquisa. Em
seguida, realize uma busca do vídeo que deseja encontrar.

Passo 2. Toque no vídeo musical que deseja ouvir para que ele seja aberto na tela de
reprodução. Na janela seguinte, clique na seta ao lado da qualidade de reprodução
descrita para o vídeo.

Passo 3. Defina a qualidade que deseja para o vídeo. Vale lembrar que isso influência
também na qualidade do áudio. Caso queira compartilhar o vídeo com amigos, toque
no ícone de compartilhamento no canto superior direito da tela e escolha uma opção.

Passo 4. De volta para tela de reprodução, toque no ícone "Play" para iniciar o vídeo.
Feito isso, o vídeo tocará em uma janela escura. Nesse momento, bloqueie a tela do
seu aparelho.

Passo 5. Basta tocar no ícone "Play" para continuar ouvindo a música com a tela
bloqueada. Note que é possível avançar para próxima faixa e parar a reprodução,
como acontece em um player de música.

Aproveite a dica para ouvir suas músicas preferidas usando como base o app do
YouTube. O aplicativo tem as mesmas funcionalidades do AudioPocket, outro
programa para celular com esta característica, mas que foi removido da loja do
Google.
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