
 

 

AR BEAUTY 
& MAKEUP 
PACK OF TRICKS 
(NOVA EDIÇÃO) 
 

MAQUIAGEM REALISTA NO SPARK AR  

 BIANCA GARUTTI 

Eu sou a Bianca, e vocês já me conhecem por 
aqui por fazer filtros de maquiagem bastante 
realistas.  

Crio desde o início de 2019, passei pela fase 
beta e de lá pra cá foram mais de 200 clientes 
atendidos, a maior parte com filtros tipo 
BEAUTY e por isso fui entrevistada pelo 
Facebook-Spark AR: 
https://sparkar.facebook.com/blog/spark-ar-
creator-bianca-garutti/ 

e recentemente pela Head de parcerias globais 
do facebook Marne Levine: 
https://www.instagram.com/tv/CPWU3PLpmmJ/
?utm_medium=copy_link 
 

 
Nessas aulas pretendo compartilhar alguns 
conhecimentos que envolvem tanto técnicas 
reais quanto para AR e que compõem a minha 
rotina de criação. 

 

  

PORTIFOLIO 

https://www.facebook.com/sparkarhub/portfolios/
3663944587006227 

 

CONTATO 

ar@biancagarutti.com 
biancagarutti.com 

@biancagarutti 
@ar.biancagarutti (perfil portifolio) 
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CONTEÚDO 
AULA 1 

- Técnicas reais para maquiagem e a 
relação com o AR 

- Cores, tipos de texturas e como desenvolver o  
LUT correto 
- Desenhando as primeiras texturas no 
photoshop 
-- Montagem no Spark – hierarquia da cena 
 

AULA 2  

- Usando patches para melhorar a 
integração das texturas 
- Recortes e alphas, como eles 

podem ajudar no efeito realista 
- Desenvolvendo lentes com encaixe e aspecto 
natural 
- Efeitos parte 1 – reflexos (normal map e 
environment textures) 
 

AULA 3 

- Efeitos parte 2 – Gloss, gliters, 
efeito molhado, etc 
- Tipos de deformação e execução 

- Dicas para efeito tipo cartoon 

  

 

 

DATA E HORÁRIOS 

Setembro 2021: 13/9, 20/9, 27/9 

 SEG DAS 20H ÀS 21:30  

Horário de Brasília 
Os meets serão gravados e disponibilizados 
por 1 mês após o término das aulas 

 
 

 

 

VALORES E CONDIÇÕES 

Para inscrições realizadas até 31 de Agosto: 

 R$650 

Cartão de crédito à vista ou 5% via pix 

 
Para inscrições realizadas após 31 de Agosto: 

 R$750 

Cartão de crédito à vista ou 5% via pix 

 

 

 

 

 

 


