


A ideia deste tutorial é transformar um retrato numa "obra 
de arte". Editaremos uma foto para que ela possa fugir 
do convencional. Não vamos fazer a maquiagem digital, 
vamos trabalhar no limite do real e da ilustração. Utilizei a 
foto de uma amiga, Daniela Escobar, atriz da TV Globo. 

Abra a imagem e nomeie-a como "Foto Original". Logo 
na sequência, vamos duplicá-la. Esse passo é muito 
importante para preservarmos a imagem original. Use 
a tecla de atalho Cmd + J.Troque o nome do layer para 
"Foto Original Cópia", clicando duas vezes em seu nome 
através do painel Layers. 

Faça uma cópia (Ctrl + J), e com a ferramenta Eraser no 
modo normal, com uma ponta suave, vá apagando tudo 
o que não for pele. Por exemplo, cabelos, sobrancelhas, 
boca, olhos e também roupas e bijuterias. Conclusão: 
deixe somente a pele. 



Utilize Levei > Hue/Saturation para alterar as cores dos 
lábios. Defina o contorno utilizando a ferramenta Pen. 
Use esse caminho para criar um layer mask. Depois, com 
o Curves, faça os ajustes necessários. Faça a mesma coisa 
com os dentes. 

Repita o passo 6. Crie um novo layer. Vamos trabalhar os 
cabelos, use um pincel de 2 pixels e 20% de opacidade. 
Vá pintando e pegando com o contagotas as cores da 
"Foto Original Cópia". Com a ferramenta Pen faça os fios 
dos cabelos. Eu apliguei algumas cores para dar uma 
aparência mais ilustrativa. Isso você pode decidir. Por fim, 
repita, mais uma vez, o passo 6. 

No layer"pele", ative a seleção da máscara, clicando o 
mouse em "pele", e aplique o filtro Gaussian Blur. Aqui 
usei 40. Isso vai deixar a área interna desfocada e irá 
manter as áreas das sombras visíveis ao desfoque. 

Agora, ative a imagem "Foto original cópia"clicando 
sobre o olhinho do layer. Altere, na caixa de layers, a 
opacidade desse layer, usando aproximadamente 62%. 
Isso fará com que a textura seja mantida e tenha uma 
suavidade difusa para a pele. 

Crie um novo layer. Selecione um tom médio de cor de 
pele com a ferramenta Eyedroper, escolha um pincel sua
ve e comece a pintar. Utilize o Airbrush e Opacity 20. Faça 
esse processo em layers separados, rosto, bochechas, 
peito e braços. Depois, aplique um Blur e experimente 
alterar blending modes e a opacidade. Normal, Darken, 

Lighten, Luminosity, vá experimentando até conseguir o 
efeito desejado. Esta etapa fará com que nossa imagem 
ganhe uma textura de ilustração. 

Faça um achatamento de todos os layer sem perdê-
-los. Para isso, aperte Shift+Option+Command+E. Dessa 
forma, você irá conservar todos os layers. É exatamente 
como se um Flatten Image se transformasse em um novo 
layer. Dica: Sempre nomeie todas as suas layers. Isso 
permitirá identificar facilmente o que for editar. 

Acho que o detalhe mais importante são os olhos. Então 
vamos destacá-los. Use a ferramenta Bum, fazendo com 
que se simule o uso de um delineador. Esse processo é 
ideal, pois não compromete os cílios. Para as pupilas, Se-
lect > Modify > Feathercom 2 pxs. Com um pincel, pinte 
na tonalidade que você desejar. Aplique Noise e, depois, 
Blur Radial.Tudo sempre com a seleção ativa. 



Aqui, você pode finalizar como quiser. Eu fiz algumas 
interferências e apliquei uma moldura criada por mim. 

Vamos trabalhar com luz e aproveitar para dar um pouco 
mais de contraste. Crie um novo layer de ajuste clicando 
no ícone que é um círculo preto e branco na paleta dos 
Layers. Com isso, você criará o layer de ajustes New Fill 
Adjustment Layer. 

Faça um crop para podermos finalizar. Depois, vá em 
Canvas Size e aumente a área para trabalharmos a 
moldura. 
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