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Marcelina Guimarães e Miguel Fernandes,
criadores do projeto Habitat Saudável

«Não existem casas 100% perfeitas,
mas podemos ‘trabalhar’ os fatores
que influenciam a vitalidade
e saúde de um espaço»

Marcelina Guimarães
e Miguel Fernandes

22 ZEN ENERGY Julho 2015

Marcelina Guimarães é arquiteta
e Miguel Fernandes é geobiólogo.
Ambos, uniram conhecimentos e
experiências e implementaram em
Portugal um conceito inovador: a
Habitat Saudável, uma empresa que
projeta e harmoniza espaços com
o objetivo de cuidar da sua saúde,
bem-estar e felicidade.

A

arquiteta e o geobiólogo estudam as casas e tentam perceber
como podem afetar a vida e a
saúde de quem nelas habita.
Nesta entrevista, Marcelina Guimarães e
Miguel Fernandes explicam como surgiu
a ideia de criar este projeto.
Como surgiu a ideia da Habitat Saudável e qual é a ideia-chave deste projeto
inovador?

entrevista
Marcelina Guimarães (MG): Enquanto
arquiteta, sempre tive alguma sensibilidade
e curiosidade por estas problemáticas do
habitat. Inquietava-me a possibilidade dos
meus projetos poderem causar algum tipo
de mal-estar aos seus utilizadores. O percurso profissional do Miguel inicia-se com
a Geografia e posteriormente especializa-se
em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, onde ganha sensibilidade à influência
das radiações na saúde dos seres vivos.
Como já não éramos leigos nestes assuntos,
apercebemo-nos que existia uma grande
probabilidade de vivermos numa casa
doente. Iniciámos, então, uma procura por
um profissional qualificado que pudesse
realizar um estudo da nossa habitação.
Encontrámos imensos mestres de feng
shui, com variadas e diferentes formas de
trabalhar e harmonizar o espaço, sendo
que nenhum deles realizava estudos de
Geobiologia e Biohabitabilidade. Tínhamos conhecimento sobre a importância
da Geobiologia na saúde dos espaços e,
como tal, pretendíamos encontrar um
profissional que pudesse ir a nossa casa
efetuar, com recurso a equipamentos de
medição profissionais, uma análise do
nosso espaço com base em parâmetros
cientificamente estudados e comprovados.
E com base nessa análise nos apresentasse
os problemas detetados e as respetivas soluções para minimizar e/ou resolver esses
problemas para podermos usufruir de um
‘ambiente’ mais propicio à nossa saúde.
Como não o encontrámos, decidimos ser
nós a trilhar esse caminho.
A Habitat Saudável nasce, então, neste
contexto, unindo filosofias e artes ancestrais aos mais recentes conhecimentos
e estudos científicos, com a missão de
levar saúde, felicidade e bem-estar às
pessoas, através do espaço que habitam
e/ou trabalham.
Na Habitat Saudável avaliam e analisam
habitações com o objetivo de ver se são,
ou não, saudáveis. O que é uma casa
saudável?
MG: Para nós, uma casa saudável é aquela
que reúne as condições para ser apta para
a vida. Isto é, que cumpra um conjunto de
critérios de biohabitabilidade que consideramos essenciais para que seja saudável
e ecológica.

Não existem casas 100% perfeitas, mas podemos ‘trabalhar’ os fatores que influenciam
a vitalidade e saúde de um determinado
espaço construído ou a construir; com este
tipo de intervenção contribuímos para que
os referidos fatores entrem em padrões
ótimos de funcionamento, aumentando
a saúde, bem-estar e vitalidade dos seus
utilizadores e/ou moradores. Desta forma,
criamos ou recriamos espaços bióticos,
permitindo uma melhoria significativa
da qualidade de vida. A busca pela saúde, felicidade e bem-estar pode, e deve,
ter nas nossas casas uma preciosa aliada.
Numa lógica de sustentabilidade, muito
em voga, actualmente, e que também
é um dos ‘pilares’ dos nossos estudos e
projetos, uma casa saudável é também um
ato de responsabilidade social, uma vez
que contribui para a sociedade através da
melhoria das condições de vida; e um ato
de desenvolvimento ambiental, uma vez
que casas saudáveis são-no também, dentro
do possível, casas ecológicas.
Como é que podemos perceber, sem a
vossa análise, que a nossa casa não é
das mais saudáveis?
Miguel Fernandes (MF): Existem vários
indícios que podem levar a que, qualquer

pessoa, possa suspeitar da existência de
zonas de intensa radiação terrestre numa
habitação, bem como da sobreexposição
a campos elétricos e eletromagnéticos e
outros fatores de ordem ambiental que
são intrínsecos às habitações.
Na realidade, se os sintomas e/ou doenças que uma dada pessoa apresenta não
passam, apesar dos diversos tratamentos
médicos, terapias complementares, dietas,
etc., realizados, muito provavelmente o seu
problema poderá estar na sua habitação.
Neste contexto, existem sintomas de alerta,
nomeadamente:
- Dormir mal, acordando uma ou mais
vezes durante a noite;
- Levantar-se cansado e/ou com dores de
cabeça, os quais desaparecem durante
o dia;
- Dores cabeça/enxaquecas com frequência,
sem motivo aparente;
- Acordar geralmente, por volta das 2-4h
madrugada;
- Alterações de humor, irritabilidade;
- Abortos e/ou dificuldade em engravidar;
- As crianças acordam a meio da noite para
irem para a cama dos pais;
- Movimentação das crianças na sua cama/
berço, tentando escapar-se para uma das
extremidades;
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- Estados de ansiedade, desânimo e/ou
depressão sem motivo aparente;
- Patologias graves – fibromialgia, fadiga
crónica, cancro, doenças neurodegenerativas;
- Etc.
É preciso entender que só um médico
pode diagnosticar uma doença, mas para
que ela desapareça de todo é imprescindível erradicar o fator geoambiental que
a desencadeou, isto quando se conclui a
origem da doença está no ‘habitat’ onde a
pessoa vive ou trabalha.

Relação entre o
habitat/saúde
Estudos afirmam que 70% das doenças
têm algo a ver com o espaço em que
vivemos e trabalhamos. Qual é a relação
entre o nosso habitat e a nossa saúde?
MF: A nossa saúde resulta de um jogo de
equilíbrios entre vários fatores, nomeadamente a genética, os hábitos de vida, a
dieta alimentar, as atitudes mentais, etc.
Nesta complexa equação entra também
as construções e os fatores ambientais que
lhe são intrínsecos, algo que a maioria da
população esquece ou desconhece; contudo,
apesar deste facto, é preciso compreender
que o Homem, desde o inicio da História
da Humanidade, teve consciência da in24 ZEN ENERGY Julho 2015

fluência dos lugares na sua saúde física,
psíquica e emocional. Desde os chineses,
aos egípcios, aos romanos, aos zahories, a
Hipócrates, etc., todos tinham uma noção
da nítida relação existente entre o espaço e a
sua saúde. Contudo, foram conhecimentos
que se forem, estranhamente, perdendo
com a evolução da sociedade.
Tal como refere na sua pergunta, segundo
o médico Alemão E. Hartmann (fundador
das bases da Geobiologia), «60-70% das
doenças têm algum componente causal ou
periférico dos espaços» em que vivemos
e/ou trabalhamos. Não obstante serem
dados, baseados em estudos científicos, da
década de 50 estão perfeitamente dentro
da realidade, pois em 1982 a Organização
Mundial da Saúde definiu a ‘Síndrome do
Edifício Doente’, referindo que 60% das
construções empresariais/comerciais e 30%
das habitações são construções doentes com
um potencial enorme para gerar doenças,
inclusive cancros.
Na sua prática clinica, o Dr. Hartmann
constatou que alguns dos seus pacientes
mostravam uma clara melhoria ou remissão
dos seus sintomas com o simples gesto
de mudança de localização da sua cama
para uma zona livre de agentes geológicos,
como correntes de água, falhas geológicas,
etc., as quais atuam como zonas de saída

preferencial das radiações terrestres, como
a radiação gamma, o gás radón e outras
radiações terrestres. De facto, as observações
do Dr. Hartmann são constatadas na prática
habitual dos estudos de Geobiologia, a qual
confirma a relação causal entre as radiações
terrestres e a saúde humana. Contudo, nos
tempos modernos, a acrescentar à radioatividade natural existente há época do Dr.
Hartmann temos também outros efeitos
resultantes da modernidade tais como a
poluição química e eletromagnética, bem
como o facto de nas nossas rotinas diárias
passarmos uma parte significativa do tempo
em espaços fechados (casa, transportes,
local de trabalho, shoppings, etc.), tendo
muito pouco contacto com a Natureza. Daí
a importância de se analisar a qualidade
das construções em que estamos inseridos
quase que permanentemente. Daí que uma
continuada exposição a radiações naturais e
artificiais, bem como a outros fatores críticos
de ordem ambiental, numa dada construção,
afete o nosso sistema imunológico, existindo
uma maior probabilidade do aparecimento
e desenvolvimento de doenças, mais ou
menos graves tais como:
- Distúrbios nervosos;
- Doenças crónicas;
- Doenças neurodegenerativas;
- SQM (Síndrome Química Múltipla);

- Electrossensibilidade;
- Cancros;
- Etc.
Precisamos, pois, de perceber que qualquer construção ou lugar a construir é um
ser vivo saudável ou doente, conforme
determinadas condições que possuem ou
vão possuir.

Estudo geobiológico
e de feng shui
Explique-nos o que é um estudo geobiológico e de feng shui?
MG: Um estudo geobiológico e de biohabitabilidade consiste na análise de todos
os fatores do ambiente/habitat, em que
vivemos, dormimos ou trabalhamos, que
podem ser críticos para a nossa saúde. Tem,
pois, por objetivo determinar as constantes
ambientais que intervêm na qualidade do
habitat. Assim, após um inquérito inicial, ao
cliente, realiza-se uma peritagem ambiental
com uma inspeção visual detalhada, identificando possíveis patologias arquitetónicas. Posteriormente, realiza-se a medição
técnica de todas as variáveis ambientais,
com recurso a equipamentos, folhas de
medição e planos detalhados. Centramos,
assim, a nossa análise num conjunto de
critérios de biohabitabilidade, já referidos
anteriormente, que consideramos essenciais
para que uma determinada construção seja
saudável e ecológica.
Com a recolha dos dados elabora-se um
estudo de impacto ambiental (sobre o imóvel em questão), em que se consideram os
fatores ambientais detetados mensurando o
seu risco para a saúde humana. O relatório
descreve as inconformidades detetadas e as
respetivas propostas de alteração/solução
para possibilitar a existência de um ‘habitat
saudável’.

Quanto ao estudo de feng shui, este baseiase numa arte milenar chinesa, que estuda
o estado energético dos espaços, propondo
soluções que reequilibram o fluxo vital do
Chi (energia) para que os seus utilizadores
e/ou moradores possam viver e/ou trabalhar
em harmonia com o espaço onde estão
inseridos. Digamos que à semelhança
da Geobiologia e Biohabitabilidade, o
feng shui parte da ideia que o local em
que vivemos e/ou trabalhamos interfere
na vida das pessoas, positivamente ou
negativamente.
Contudo o feng shui por se tratar de uma
arte milenar não está muito direcionado, por

si só, para a resolução de problemas atuais
associados à modernidade, nomeadamente
a poluição eletromagnética, a poluição
química, o excesso de ruído, bem como
o facto de, hoje em dia, passarmos 90%
do nosso tempo em ambientes fechados.
Tais aspetos são analisados e mensurados
a sua influência através da Geobiologia
que é uma ciência mais adaptada aos problemas decorrentes da modernidade e da
globalização. Daí que, na nossa opinião,
não faça sentido a aplicação de um estudo
feng shui num determinado ‘espaço’ sem
a existência prévia de um estudo de geoZ
biologia e biohabitabilidade.

Informações e contactos
Pode dar-nos uma ideia dos custos envolvidos na análise de uma casa já
habitada?
MG: Trabalhamos sempre sob orçamento, sendo que os preços dependem
de certas variáveis, como a tipologia do estudo, o nº de metros quadrados
e o nº de divisões do imóvel. No entanto, existe uma opção muito fácil
para os nossos clientes que lhes permite de uma forma simples, rápida
e eficaz realizar um orçamento gratuito diretamente no nosso site
- www.habitatsaudavel.com/#!oramento/c9ev – ao qual respondemos num
prazo de 48 horas.

Elisabeth Barnard
e Tânia Martins
Fotos: Cedidas pela entrevistada e arquivo
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