
           

CRIANDO UM DVD COM ÁUDIO E LEGENDAS 
SELECIONÁVEIS                                 

By Jamaica2 

Muita gente baixa seus vídeos na internet, e tem interesse em transformá-los 
em DVD. Infelizmente esta acaba sendo uma tarefa árdua, pois existe muito 
pouca informação sobre este assunto. Meu intuito ao escrever este tutorial, é 
guiá-lo durante o processo de transformação de um vídeo .avi com dois áudios 
em um DVD com áudio e legendas selecionáveis via menu ou controle remoto. 
Como o intuito do tutorial é bem especifico, não entrarei em detalhes so bre a 
opereção de nenhum dos programas utilizados, que não sejam estritamente 
necessários. O método que vou explicar pode naum ser o mais rápido, nem o 
melhor, mas já eh alguma coisa, certo ? ;-) 

Para começar vamos precisar dos seguintes programas: 

VirtualDubMod 1.5.10.1

 

ou superior (acho q todo mundo já conhece, mas de 
qualquer forma pode ser baixado em   http://virtualdubmod.sourceforge.net/

 

) 
- Freeware 

TMPGEnc Free

  

( Eu estarei usando a versão Plus, mas a Free tb serve) - a 
versão Free pode ser baixada em 
http://fileforum.betanews.com/detail/976299793/1

  

se quiser usar o trial da 
versão plus procure em http://www.pegasys-inc.com/en/download/index.html

 

Adobe Encore DVD 1.5

 

- Este é pago, mas vc pode baixar a versão trial dele 
em     http://www.adobe.com/products/encore/main.html

 

Encore Subtitles

 

- Freeware - pode ser baixado em http://my.dreamwiz.com/. 
Este programa exige que o Microsoft .NET Framework esteja instalado. Vc pode 
baixar o pacote completo http://msdn.microsoft.com/netframework/

 

, mas 
como o pacote completo tem mais de 200 MB eu recomendo q vc faça isso pelo 
Windows Update, pois ele baixa somente o necessário :-) 

Subtitle Workshop

 

- pode ser baixado em 
http://www.urusoft.net/download.php?lang=1&id=sw

         

COMEÇANDO 

Depois de instalar todos os programas abra o VirtualDubMod.Como o interesse 
deste tutorial é criar um DVD com mais de uma trilha de áudio (selecionáveis) 
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vou trabalhar com um filme que tem 2 áudios. Na tela principal do programa 
selecione File -> open video file  

Selecione o arquivo e clique em ABRIR. Assim q o arquivo estiver aberto 
selecione Streams -> Stream list 
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Na tela das faixas de áudio (abaixo), selecione a faixa de áudio 1e clique em 
Demux. Escolha um nome pro arquivo e clique em Salvar. Faça o mesmo com a 
faixa 2. Pronto, vc já tem as duas trilhas de áudio para inserir no seu DVD.   
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CONVERTENDO O VÍDEO 

Para realizar a conversão do vídeo, vamos usar o programa TMPGEnc. Abra o 
programa. Deve aparecer a tela de assistente de projeto. Caso não apareça, 
basta pressionar Ctrl+W. Na tela de assistente de projeto, vamos selecionar o 
tipo de projeto, como na figura : 

Página 4 de 18CRIANDO UM DVD COM ÁUDIO E LEGEN

11/1/2005file://D:\site\DVD com audio e legenda selecionavel.htm

file://D:siteDVD


 

O DVD que vamos criar, tem que ser compátivel com a região 4, e as 
especificações usadas na região 1, são idênticas, e compativeis com a maioria 
dos aparelhos existentes no Brasil. Selecione DVD NTSC, como na figura acima. 
O áudio pode ser deixado como PCM mesmo, vamos convertê-lo a parte. Clique 
em Next. 
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Clique em Browse, selecione o arquivo do filme, depois em abrir. 
Provavelmente o programa já identificará o áudio automaticamente. Clique em 
Next. (Caso você tenha algum problema aqui, por favor no final do documento 
como criar um frameserver).  
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Agora iremos configurar a codificação do nosso vídeo. Clique em Other settings, 
como na figura. Para uma melhor qualidade do vídeo, sugiro que se use uma 
calculadora de Bitrate. Uma ótima pode ser encontrada 
http://www.videohelp.com/calc

 

. Na aba vídeo, em Rate control mode, 
selecione 2-pass VBR(VBR) e clique em setting. 
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Em Average Bitrate, digite o valor que informado na calculadora, mas cuidado, 
valores abaixo de 4000 costumam resultar em baixa qualidade de video. Em 
Maximum Bitrate, deixe como está (8000), e em Minimum Bitrate coloque em 
2500 ou 3000. Clique em Ok. Em DC Component Precision, selecione 10 BiTs. 
Em Motion search precision, Coloque em Normal e vá para a aba Advanced. Na 
aba Advanced, em Video arrange method, selecione Full Screen (Keep Aspect 
Ratio ). Clique em OK. Deve aparecer a seguinte Tela:  
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Clique em "Next", e na próxima tela, caso queira altere o nome do arquivo que 
será salvo. Marque a caixa "Start Encoding immediately" e espere o programa 
acabar de encodar o vídeo, deve demorar algumas horas, dependendo de sua 
configuração.                   

VAMOS COMEÇAR O DVD, ATEH Q ENFIM ! 

Com o áudio separado e o filme encodado, podemos começar a montar nosso 
DVD. Nosso serviço vai se dividir em :     criar o nosso projeto no Adobe Encore 
DVD, adicionar o vídeo e as trilhas de áudio, adicionar as trilhas de legendas 
(teremos que convertê-las ainda) e criar um menu para fazer a seleção. Vamos 
lá... Primeiro abra o Encore DVD. Na tela principal, selecione File -> New 
Project. Vai aparecer a tela New Project Settings. Selecione NTSC e clique em 
Ok. 
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Vai aparecer a janela a seguir:  

Vá em File e salve seu projeto.Vá novamente no menu File, selecione "Import 
as Asset". Selecione o Arquivo de vídeo que você converteu no TMPGEnc e 
clique em abrir. Faça o mesmo com os dois arquivos de áudio. A lista deverá 
ficar como se segue: 
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Vamos passar agora a confecção do nosso menu. Navegue até o menu Window, 
e selecione Library, ou pressione F8. Na janela Library, em Set, selecione 
GENERAL. Clique no primeiro botão da esquerda, o botão TOGGLE DISPLAY OF 
MENUS. Dê um duplo clique em RADIANT MENU.psd. O Encore criará 
automaticamente para vc um menu baseado no modelo escolhido. Para este 
projeto vamos precisar de apenas 3 botões. Clique com o botão direito no 
último botão, e selecione CLEAR. Faça o mesmo com mais dois. Selecione a 
ferramenta Text Tool , e renomeie os botões de forma a ficarem semelhantes a 
figura abaixo. 

Página 11 de 18CRIANDO UM DVD COM ÁUDIO E LEGEN

11/1/2005file://D:\site\DVD com audio e legenda selecionavel.htm

file://D:siteDVD


Vamos criar agora nossa timeline. Deixe a janela projeto, e a janela menu 
vísiveis. Clique então no filme na janela projeto e arraste até o primeiro botão 
na janela menu. Na janela projeto deve aparecer um arquivo com o mesmo 
nome do arquivo variando o tipo para Timeline. Selecione a aba timeline na 
janela projeto. Dê um duplo clique. Vai aparecer uma janela com uma imagem 
do vídeo, e uma outra janela, com o nome do seu projeto. Esta nova janela é a 
nossa TIMELINE. A partir de agora estaremos trabalhando nela. Minimize todas 
as janelas com exceção da janela projeto e da nossa timeline. Na timeline, 
clique com o botão direito e selecione "Add audio track". Vejamos como está 
nossa timeline agora : 
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Repare que temos duas trilhas de áudio (Audio 1 e Audio 2) e uma trilha de 
vídeo. Vamos adicionar nossos áudios a nossa timeline agora. Na janela projeto 
clique no primeiro arquivo de áudio e arraste para a primeira trilha. Faça o 
mesmo com o segundo arquivo. Nossa timeline ficara assim : 
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Salve o projeto.                                

PREPARANDO AS LEGENDAS 

Para converter as legendas para o formato q o Encore DVD usa, vamos usar o 
programa Encore Subtitles. Entretanto o Encore Subtitles só reconhece dois 
formatos de entrada: .smi( Microsoft Sami) e .sub ( Micro DVD). Caso a sua 
legenda esteja em um formato diferente destes use o programa SUBTITLE 
WORKSHOP, para fazer a conversão. Não entrarei em detalhes sobre o Subtitle 
Workshop, por ser demasiado simples. Então vamos lá... Abra o programa 
Encores Subtitles. Em Source subtitle file, clique com o botão direito e selecione 
"Add Subtitles". Selecione o arquivo desejado. Se desejar ver os Timings, clique 
com o botão direito e selecione "Show Captions". Se não já pode exportar a 
legenda. Cique com o botão direito e selecione "Export Subtitles". Em Set 
Export Options, desmarque todas as caixas.  

Pronto vc já tem as legendas para seu projeto. O programa gera um 
arquivo .txt na mesma pasta e com o mesmo nome da legenda original. 
Voltemos ao Encore DVD.   
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INSERINDO AS LEGENDAS, CONFIGURANDO O MENU 
E FINALIZANDO O PROJETO   

De volta ao Encore DVD, vamos incluir a legenda no nosso projeto. Deixe ativa 
a nossa Timeline. No menu Timeline, selecione "Import Subtitles -> Text Script 
". Aparecerá a tela a seguir:   

Tenha o cuidado de em "Subtitle Settings" mudar para português.E uma trilha 
contendo a legenda aparecerá na timeline. Neste ponto, o áudio e a legenda já 
são selecionáveis via controle remoto. Mas iremos configurar o nosso menu 
para fazer a seleção através de 

Selecione a janela do menu. Caso a mesma não esteja aparecendo, vá na 
janela projeto, selecione a aba Menus, e de um duplo-clique no menu que 
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aparece na lista. Clique no primeiro botão direito do mouse no primeiro botão 
do menu  ( o que está escrito Filme em Inglês ). Selecione "Link to..." na tela 
que aparecer (janela Specify Link) selecione :  

1º Chapter 1, abaixo do nome do filme. 

2º Em Áudio, selecione 1 ( a trilha do áudio que está em inglês). 

3º Em Subtitle, selecione OFF. 

Clique em OK.  

Siga os mesmos passos para o segundo botão, apenas especifique: 

1º Chapter 1, abaixo do nome do filme. 

2º Em Áudio, selecione 1 ( a trilha do áudio que está em inglês). 

3º Em Subtitle, selecione 1. 

E no terceiro botão: 

1º Chapter 1, abaixo do nome do filme. 

2º Em Áudio, selecione 2 ( a trilha do áudio que está em Português). 
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3º Em Subtitle, selecione OFF. 

Pronto, agora só falta concluir e queimar o DVD ! 

Caso queira verificar se está tudo correto, vá em File -> Check Project. 

Antes de queimar o DVD, algumas considerações : Eu recomendo que quando 
for criar o projeto, crie primeiro uma imagem do DVD, monte em alguma drive 
virtual e teste em algum programa especifico para DVD's, como o POWERDVD. 
Depois disso se tudo correto , grave a sua mídia. 

Para finalizar o seu projeto: 

File -> Build DVD -> Make DVD Disk ou File -> 
Build DVD -> Make DVD Master ou File -> Build 
DVD -> Make DVD Image ( para gravar apenas a 
imagem no seu computador) ou ainda File -> 
Build DVD -> Make DVD Folder (grava apenas as 
pastas VIDEO_TS E AUDIO_TS com seus 
respectivos arquivos). 

Ao gravar, grave sempre em velocidades mais baixas (1X ou 2X), para evitar 
incompatibilidades com seu aparelho de DVD. 

Algumas pessoas tiveram problemas ao converter o vídeo no TMPGEnc. Se você 
foi uma delas experimente utilizar um FrameServer. Mais informações em 
http://geocities.yahoo.com.br/jamaica_two/frameserver_no_virtualdub.pdf

 

Dúvidas ? Entre em contato através do fórum 
http://forum.clubedohardware.com.br/

 

, pesquise no fórum ou mande uma MP. 

Jamaica2.         

.                                                           
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