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[dicas/tutoriais] - Aprenda a baixar filmes pela internet
Um monte de gente ja me pediu como baixar filmes ou seriados da internet. Eu, particularmente, assisto só
filmes/seriados por meios legais e seguros pois tenho R$ 25,00 para comprar um ingresso, R$ 45,00 num DVD e
R$ 120,00 em assinatura básica de TV-à-cabo (risos). Se você é como os outros 150 milhões de brasileiros sem
condições de comprar um box da sua série favorita, mas que odeia assistir as dublagens mediocres da
Globo/Record/SBT, siga este tutorial.

1º Passo: tenha certeza que o filme já está disponível para download e da

qualidade dele
É sério, isto é um problema. Milhares de pessoas tentam baixar um filme que sequer saiu no cinema. Sim, existem
versões que são lançadas antes do que na grande tela, mas não recomendo o download desses arquivos, pois
podem conter vírus ou ser uma versão de baixíssima qualidade.
Para garantir a qualidade do vídeo, vá ao 3º Passo.

2º Passo: procure a legenda
Sim, se você não domina fluentemente a língua inglesa, a legenda é crucial para que você entenda o que os caras
estão falando. Além, se há legenda, há necessariamente o vídeo, logo, é um ótimo meio de saber que o filme já foi
lançada (solucionando o problema do passo anterior).
Existem dezenas de sites de legendas, mas o melhor com certeza é o Legendas.tv. Os caras são profissionais (o
Ir. Éder chegou a comentar que os caras da Warner Brasil estavam usando as legendas do Legendas.tv para
colocar em suas séries oficiais. Duvido, mas não gosto de teimar com tamanha sabedoria televisiva).
A procura pode ser tanto com o nome em inglês quanto em português.
Marque bem o nome do filme, principlamente quanto à descrição do mesmo (anote os códigos posteriores ao
filme, neste caso esta legenda serve para vídeos The Spirit DVDRip ripados pela DiAMOND, Pukka, FXG ou Devise).

3º Passo: a qualidade do filme e programas para assistí-los
Basicamente são dois tipos de extensões de filmes para download: .avi e .rmvb. Sugiro para assistir os arquivos
.avi o BSPlayer e o .rmvb o Media Player Classic.
Mas não se esqueça que você deve ter um bom pacote de codecs para assistir o vídeo e ouvir o som do mesmo.
Recomendo o K-Lite Mega Codec Pack.
Os vídeos .avi possuem uma qualidade superior aos .rmvb, porém estes últimos possuem tamanho bem inferior
aos primeiros. É tudo uma questão de espaço (rmvb) e qualidade (avi).
Outra classificação é quanto à qualidade do vídeo, com diferenciação quanto à origem do vídeo. As mais comuns
são:
- DVDR: é o DVD copiado na integra (geralmente com 4.5 gigas de tamanho).
- DVDRIP: melhor qualidade, proviniente de cópias de DVD.
- DVDScreen: proveniente de cópias de DVD promocionais. Qualidade mais baixa.
- TS: gravado nas salas de cinema, qualidade baixa.
As descrições do vídeo geralmente acompanham o nome do arquivo.
Se o filme foi recentemente lançado no cinema, muito provável que você só encontre vídeos TS.

4º Passo: procure e baixe o filme (search and destroy!!!)
São basicamente três maneiras de se baixar filmes: via emule, via torrent ou via html.
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Via emule: você tem que ter o Emule, mas só recomendo para quem procura filmes antigos (e não tem
pressa para assistir, porque o download demora muito).

Via torrent: o mais recomendado. Baixe o programa utorrent (melhor do gênero e gratuito). Instale-o e
reinicie o computador.
Agora vá ao site isohunt ou The Pirate Bay, os melhores do gêneros. Procure o filme com as características
descritas na legenda (no nosso exemplo, procure por "The Spirit" e ache algum arquivo com a designação
DVDRip ripados pela DiAMOND, OU Pukka, OU FXG OU Devise).

Os melhores filmes são os que apresentam mais Seeds (clica na coluna S para que ele enumere os arquivos com
mais Seeds). Quanto mais Seeds, mais rápido é o download, porque mais pessoas o disponibilizam).

Via http: são os arquivos que ficam armazenados 'na Internet', ou melhor, em sites de download. Eu
indico o site Usina Virtual, cadastre-se e aproveite (sugiro uma conta vip).

RESUMÃO!!
1. Instale o pacote de codecs (K-Lite Mega Codec Pack);
2. Instale o programa para assistir o vídeo (BSPlayer (.avi) ou Media Classic Player (.rmvb);
3. Instale o programa para download do filme (utorrent);
4. Procure a legenda (Legendas.tv);
5. Procure o arquivo de torrent (isohunt ou the pirate bay);
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