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1. Introdução 

Apresentação inicial 

Sempre busquei na minha vida o entendimento das coisas de forma mais ampla e 
profunda. Entender o todo antes de focar em cada parte, buscar uma compreensão mais 
integrada e menos fragmentada. Saber os porquês. Seja no campo técnico ou humano.  

Quando escolhi cursar Arquitetura e Urbanismo em 1990 (há 30 anos atrás), tinha intenção 
de contribuir de forma positiva para a vida das pessoas. Transformando ideias abstratas 
em espaços construídos e fazendo com que as pessoas, nestes lugares, se sentissem bem.  

Porém, sentir-se bem é muito amplo.  

Envolve muito mais que ter algo bonito e confortável em volta. O bem estar é o resultado 
de um conjunto de fatores: físicos, emocionais e psicológicos que envolvem a vida 
humana e toda a natureza. O próprio conceito de saúde é amplo nesse sentido e diz que 
"Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a 
ausência de doenças ou enfermidades". 

Com essa perspectiva busquei, dentro da Arquitetura e em outras áreas de conhecimento, 
as respostas e um caminho que realizasse meu propósito no trabalho. 

Foi assim que cheguei na Geobiologia e na Radiestesia. Me aproximei do assunto 
Harmonização de Ambientes, que engloba Arquitetura, Saúde e bem estar integral.  

Desde que me formei em Arquitetura (UFRGS -1995) e fiz o mestrado em Inovação da 
Construção, na Engenharia (NORIE/UFRGS - 2001) tenho buscado formações 
complementares em áreas mais voltadas à Saúde das pessoas nos seus ambientes. 

O texto a seguir é um resumo dessa reflexão sobre Arquitetura e Saúde. 



2. O papel do Arquiteto na saúde das pessoas 

Na antiguidade, era necessário que um arquiteto tivesse conhecimento integrado de 
diferentes áreas: artes, pintura, escultura, física, metafísica, matemática, astronomia, 
engenharia, química, antropometria, ergonomia, entre outras.   

Grandes nomes que marcaram a história, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Filippo 
Brunelleschi foram engenhosos cientistas, arquitetos, construtores, inventores, artistas e 
matemáticos. 

Escrito em 27 a.C. e considerado o único texto sobre Arquitetura datado da Antiguidade 
clássica que se conservou até os dias de hoje, o Tratado De architectura de Vitruvio, trata 
da arquitetura como imitação da natureza “na arte de construir com um senso de 
proporção que leva em conta a arte suprema: o corpo humano e na definição das três 
qualidades essenciais de uma estrutura: solidez, utilidade e beleza” (VITRUVIO, 2007). 

Desse modo o arquiteto, em sua formação, deveria conhecer disciplinas que transcendem 
o conhecimento técnico das ciências exatas. Como consta deste antigo tratado de 
arquitetura, a ciência do arquiteto deveria reunir os saberes das artes, da teoria, da prática, 
da literatura, do desenho, da geometria, da aritmética, da história, da filosofia, da música, 
da medicina, do direito e da astronomia. E por que? Qual a necessidade de tantas 
erudições? Ao responder sobre quem deveria ser arquiteto, Vitruvio (2007 p.61-71) já 
destacava a importância de “conhecer o todo” de relacionar as partes, de integrar saberes, 
de relacionar com a ordem da natureza. 

A Arquitetura, desde sua origem, tem sido utilizada para promover espaços e qualidade 
de vida às pessoas em diferentes funções. 

Abrigo e proteção, por exemplo, são funções que a humanidade sempre buscou, desde a 
época das cavernas e persistiram ao longo de toda a História. 

Mais do que atender a funções técnicas, as edificações e os espaços construídos trazem 
(ou deveriam trazer) conforto e bem estar para as pessoas nos diferentes locais. Seja na 
moradia, no trabalho ou mesmo nos locais públicos.  

Assim é a Arquitetura. Uma área responsável por projetar e viabilizar espaços 
construídos para promover a vida em suas diferentes funções.  



Pensando dessa forma ampliada, o papel do Arquiteto é bem mais amplo e envolve 
diretamente a vida e a saúde das pessoas. 

Os ambientes, assim como as pessoas, sofrem interferências em seu equilíbrio e se 
tornam “doentes”. Através de ações corretivas é possível tratar os espaços, promovendo 
equilíbrio e melhorando a qualidade de vida para as pessoas.  

A Harmonização de Ambientes visa reestabelecer este equilíbrio para os ambientes - 
cura - e beneficiar as pessoas que os ocupam. Os benefícios são sentidos nos níveis fisico, 
emocional e energético.  

No caso de empresas, a harmonização dos ambientes pode promover o fortalecimento do 
negócio, a concretização de sua missão e seus objetivos estratégicos. 
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3. Saúde e bem estar das pessoas no ambiente construído 

Pense em um ambiente em que você se sinta bem. Como ele é? Silencioso, iluminado, 
aconchegante? Como você se sente nesse ambiente? Em paz, com equilíbrio, 
concentrado, descansado, feliz? O que você faz nesse ambiente? Como você usa esse 
lugar?  Há presença de elementos naturais? Com que frequência você se sente assim? O 
local onde você passa a maior parte do tempo fornece energia para sua vida ou rouba sua 
energia? 

Agora pense na diferença entre uma moradia e um lar. O que chamamos de lar está 
associado ao um lugar que também oferece qualidade de vida, aconchego, conforto e 
bem estar. É um conceito ampliado de residência, que leva em conta as necessidades 
integrais das pessoas no espaço construído. O lar proporciona saúde e bem estar, nele 
nos sentimos revigorados. 

Um ambiente saudável promove qualidade de vida, produtividade e bem estar para as 
pessoas. A saúde de um espaço construído não está reduzida a um único aspecto. Há 
diferentes fatores que interferem na qualidade do ambiente e o impacto sobre a saude 
das pessoas que o ocupam.  

GEOMETRIA DA NATUREZA 

Se pudéssemos reproduzir a harmonia presente na Natureza em nossas construções e nos 
locais que permanecemos mais tempo, com certeza viveríamos melhor. Com menos 
desgaste fisico e emocional. Os arquitetos da antiguidade sabiam disso e usavam esse 
conhecimento nos projetos. 

Muitas construções antigas de templos e locais sagrados eram projetadas respeitando 
determinadas “regras da natureza”, seja nas suas proporções, geometria e até mesmo na 
escolha do local.  

A geometria sagrada é baseada na geometria natural presente no mundo e em todas as 
formas. É uma ciência antiga que explora e explica os padrões de energia que criam e 
unificam todas as coisas e revela a maneira precisa pela qual a energia do universo se 
organiza. 



FREQUÊNCIAS VIBRATÓRIAS 

Um aspecto importante que interfere na saude das pessoas em seus ambientes são as 
Frequências Vibratórias. 

A Ressonância Schumann, por exemplo, é a frequência natural da Terra. É estudada em um 
campo da Engenharia, da Biometereologia, portanto é ciência. Não se trata de um campo 
místico. Ela estuda a ação das forças naturais (magnéticas e eletromagnéticas) sobre os 
seres vivos. Pode ser medida em aparelhos - analisadores de frequência. 

Nossas células recebem essa frequência desde a Idade da Pedra. O ser humano recebeu 
essa frequência e portanto o desenvolvimento celular se deu a partir disso.  

Mas além da frequência natural da Terra, há outras frequências presentes no meio 
ambiente, especialmente nos centros urbanos. Todas estas frequências associadas 
geram uma intensidade que nosso sistema fisiológico não sabe lidar muito bem 
ainda. Nos últimos 100 anos estamos recebendo uma carga muito grande de novas 
frequências que o corpo fica "confuso". Para tudo há um tempo de inércia e adaptação. 
Talvez leve mais 100 anos para nosso metabolismo estar adaptado às novas frequências. 

Desde a descoberta das ondas de rádio, por Marconi e padre Landel de Moura (aqui no 
Brasil), no início do século XX, as células começaram a receber outros pacotes de ondas 
eletromagnéticas e começaram a reagir a estes pacotes.  

O sistema nervoso é como um conjunto de antenas que recebem ondas 
eletromagnéticas e se transformam em tensão elétrica (da ordem de micro volts ou 
nano volts). As células tem que lidar com essa informação e muitas vezes "não sabem o 
que fazer”. 

As células perdem a referencia da Terra quando tem uma superexposição aos campos 
eletromagnéticos.  

Não é comum recebermos diagnósticos precisos de patologias que surgem por essa 
exposição aos campos eletromagnéticos exagerados sobre nossas células.  

Radiações ionizantes, não são visíveis mas atravessam nosso corpo e provocam uma 
mutação celular. 



Especialmente nos centros urbanos onde temos maior concentração de construções, há 
uma grande influência de campos eletromagnéticos sobre as pessoas. 

O QUE AFETA O AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Influencias Geopáticas (da Terra), ondas eletromagnéticas, memórias e impregnações do 
local, ondas de forma e a ionização atmosférica, são alguns dos fatores que afetam a 
saúde das pessoas nos ambientes construídos. A seguir são listados alguns exemplos: 

Terreno e Geopatias 

• Ambiente natural; 

• Falhas geológicas; 

• Efeitos das radiações nocivas do subsolo; 

• Cavidades subterrâneas; 

• Veios de água e lençol freático; 

• Linhas hartmann; 

• Composição do solo; 

• Chaminé cósmica telúrica; 

• Gás radônio e outros gases radioativos. 

Ondas Eletromagnéticas 

• Antenas, redes de energia urbana ; 

• Aparelhos com radiação magnética; 

• Tv, computador, celular, microondas, entre outros, mesmo desligados geram campo 
eletromagnético e ficam atuando no ambiente. 



Memórias e Impregnações no local 

• Formas pensamento - acúmulos de energia que prejudicam as pessoas e os ambientes. 
Se formam pelo acumulo de pensamento e interferem no campo de energia. 

• Egrégora - é como se denomina a força espiritual criada a parir da soma de energias 
coletivas (mentais, emocionais) fruto da congregação de duas ou mais pessoas. 

• Memórias e impregnações no local ficam como registro das experiências vividas ali, da 
egrégora e das formas-pensamento geradas. 

Ondas de Forma 

Como tudo no universo, os objetos criam ondas vibratórias ao seu redor. As ondas de 
forma são invisíveis e penetrantes, com comprimento de ondas que se aproximam ao da 
luz. São emitidas por tudo o que tem forma e libera energia. 

Ionização do ar 

• Estrutura e composição química do ar; 

• Cargas elétricas em desequilibrio; 

• Ions carregados (+); 

Grande numero de pessoas nos ambientes, baixa ventilação, ar condicionado, fumaça, 
poluição do ar, aparelhos elétricos e eletrônicos, viciando o ar e causando desequilíbrio 
iônico. 

E A SAÚDE? 

A saúde reflete diretamente a ação dos fatores descritos anteriormente. Podem ocorrer, 
por exemplo, transtornos orgânicos relacionados ao excesso de ionização. Os mais 
comuns são: dores corporais, enxaqueca, náuseas, vertigens, contrações nervosas, 
irritação nos olhos, fadiga, dificuldade respiratória, alergias, asma, problemas circulatórios, 
cardíaco, desequilíbrio emocional, irritabilidade, esgotamento, baixo rendimento de 
trabalho, depressão, baixa de imunidade entre outras patologias. 



4. O que é Geobiologia? 

Todo corpo vegetal, mineral ou animal emite ondas em razão da energia vibratória 
especifica dos átomos que o constituem. O significado etimológico da palavra radiestesia 
está relacionado à sensação de raios. (AURIVE, 1993 p.1) 

Segundo L. Chaumery e A. de Belizal, a radiestesia era utilizada desde a pré-história, há 
mais de 9.000 anos, conforme provam desenhos em paredes de cavernas do subsolo dos 
Pirineus. Também há registros de prática da radiestesia na China pelo Imperador Kwan 
You, datados de 4.200 anos. Os egípcios também conheciam o processo de tornar um 
local nocivo e de se imunizar contra essa nocividade, eles dominavam a arte de fabricar e 
obter ondas de forma e conheciam os segredos das ondas nocivas telúricas naturais do 
subsolo. (SIQUEIRA, 2017)  

Radiestesia significa sensibilidade à radiação. É cientificamente comprovado que 
todos os corpos emitem e são afetados por radiações na forma de ondas que nos 
rodeiam o tempo todo. Estas radiações (vibrações) estimulam de forma continua o sistema 
nervoso, que leva informações ao cérebro e ao inconsciente, influenciando o 
comportamento, as emoções e a saúde constantemente. 

A geobiologia estuda o impacto do ambiente e das construções na saude dos habitantes 
e a aplicação deste conhecimento na edificação de espaços saudáveis. O meio ambiente 
pode influir sobre os seres vivos, positiva ou negativamente, conforme o agente emissor 
natural ou artificicial (produto da atividade humana). 

Também conhecida como medicina da habitação, a Geobiologia é uma ciência que 
estuda as ondas e radiações nocivas presentes na atmosfera daTerra e sua influência 
sobre a saúde e qualidade de vida das pessoas.  

Com o trabalho de equilíbrio dos ambientes, através da Geobiologia e da Radiestesia, é 
possível neutralizar ou minimizar estes efeitos nocivos e as energias Geopáticas. 

A geobiologia não é uma forma de crença. Ela detecta e analisa nos terrenos e nas 
construções as emissões que podem afetar os espaços e influenciar de forma negativa a 
saúde dos ocupantes.  



A Geobiologia estuda fenômenos bem reais, mensuráveis e quantificáveis, utilizando 
métodos tradicionais como a Radiestesia e outros métodos mais recentes e tecnológicos 
através de aparelhos (contadores Geiger, magnetrometros, cintilometros, etc.). 

A Geobiologia, portanto, estuda o impacto do ambiente e das construções na saúde 
dos habitantes e busca promover as curas necessárias para tornar os espaços 
saudáveis. 

A Geobiologia Acadêmica está relacionada com a higiene ambiental e com o que hoje se 
denomina a Síndrome do Edifício Doente. É voltada para a qualidade do ar, a 
administração das emissões eletromagnéticas, a qualidade da iluminação, escolha dos 
materiais de construção e para o impacto resultante da mesma. É reconhecida pelo 
INMETRO. É uma Geobiologia de resultados e não especulativa, devendo funcionar como 
uma extensão da arquitetura. Já consta, inclusive da última edição do conhecido livro de 
arquitetura: Arte de Projetar de Neufert no capítulo nominado Biologia da Construção. 
(RODRIGUES, 2018) 

RETORNO DA ARQUITETURA ESSENCIAL 

Através da arquitetura criam-se lugares para a vida acontecer. Alguns exemplos são: os 
hospitais projetados para a promoção da saúde, os templos à prática religiosa, as escolas 
ao ensino, os centros culturais às atividades culturais, as academias e centros esportivos à 
prática de exercícios, os shoppings ao comércio entre outros. 

Bangs (2010 p.43) afirma que “os arquitetos alienados do século XX se negaram a 
reconhecer as raízes instintivas do homem em sua relação com a terra, o céu e os 
elementos de sua existência material”.  

Le Corbusier, um dos arquitetos expoentes do movimento moderno na arquitetura, em 
obra publicada em 1933, chegou a considerar a casa individual como unidade básica da 
vida urbana e a denominou como “máquina de morar”. 

Vemos por um lado um distanciamento do sujeito e do espaço construído e por outro a 
necessidade de retomar essa integração. Com isso há um prejuízo de sentido no fazer 
arquitetônico.  



No caminho inverso do que havia sido proposto por Vitruvio no séc. I a.C., que indicava a 
necessidade de também trazer para a arquitetura as relações existentes na natureza, nos 
distanciamos desse princípio.  

O próprio movimento moderno da arquitetura contribuiu para esse distanciamento. 
Projetar e construir cidades e edificações de forma racional e padronizada foi uma solução 
necessária para o contexto de uma época (pós revolução industrial – ano1890 – e pós 
primeira guerra – 1914-18). Porém, o fazer e o ensinar da arquitetura das escolas, 
permaneceu muito fundamentado nestes princípios até hoje. 

A arquitetura é considerada uma linguagem capaz de transmitir mensagens e o edifício é 
uma fonte inesgotável de associações. Um elemento arquitetônico deve cumprir uma 
função, mas também representá-la. 

Além das abordagens que tratam do aspecto psicológico da arquitetura, há também 
estudos e exemplos de autores de outras áreas que apresentam uma estreita relação do 
sujeito com seu meio edificado. São alguns exemplos: Bueno (1995) - geobiologia, La 
Maya (1994) - medicina na habitação, Lafforest (1986) – Radiestesia, De Botton (2007) - 
arquitetura da felicidade, Gillingham-Ryan (2005) e Robyn e Ritchie (2009) – terapia e 
moradia, Ikeda (2005) – cura  da casa, Too (1998) - Feng Shui, Salvi (2008) – arquitetura 
sagrada e Cuesta (2012) – pedras sagradas. 

Esses exemplos podem parecer distantes da ciência da arquitetura, porém de forma geral, 
o que essas abordagens trazem é a necessidade de maior conexão entre a arquitetura, 
a natureza e o ser humano. Justamente o que perdemos.  

Eles abordam o eletromagnetismo e reconhecem a necessidade de harmonia e equilíbrio 
energético para que o corpo não adoeça. Levam em conta a interação que temos em 
diversos níveis, inclusive o energético. 

Mesmo que, para alguns teóricos, a função do arquiteto seja ornamentar e decorar 
abrigos utilitários, tornando-os mais agradáveis esteticamente, para Bangs (2010) a função 
primeira do arquiteto era “expressar sob forma material, a compreensão profunda de uma 
realidade espiritual superior e desse modo tornar essa compreensão disponível a outras 
pessoas”.  



Dessa maneira ressurgiria o conceito de aretê, arte e técnica, ciência do arquiteto. 
Associado a realizar a essência, cumprir o propósito ou função a que o individuo-espaço 
construído se destinam.  

O que observa-se na arquitetura de hoje é uma grande dissociação entre o usuário, suas 
necessidades integrais (corpo-mente-espírito) e o espaço construído. 

Perdemos o sentido de construir para elevar nossa existência a algo superior, como 
ocorria na arquitetura da antiguidade em que eram empregados os princípios de 
geometria sagrada, proporção áurea, respeitando e obedecendo aos campos 
eletromagnéticos do planeta. 

5. Harmonização de Ambientes 

Na busca de uma prática da Arquitetura Essencial e de um resgate da integração entre os 
saberes, a Harmonização de Ambientes é uma proposta de trabalho onde o objetivo 
principal é a saúde e o bem estar das pessoas, considerando diferentes fatores que tem 
impacto no ambiente construído. 

No trabalho de harmonização de um ambiente, especialmente em reformas, além do 
layout de mobiliário, da escolha de materiais, cores e acabamentos do ambiente, também 
são utilizados outros recursos, como: a radiestesia, radionica, os óleos essenciais, feng shui 
e o equilíbrio das frequências vibratórias.  

Em construções novas podem ser considerados também: a escolha de orientação solar, 
uso de geometria respeitando proporções áureas ou sequencias naturais como a 
sequencia de fibonatti.  

Para tanto, é necessário realizar um diagnóstico prévio do espaço em questão e a 
elaboração de uma proposta de intervenção. As etapas e ferramentas principais utilizadas 
no trabalho de harmonização são relacionadas de acordo com o caso. 

São avaliados diferentes aspectos que afetam a “saúde" do local. Da mesma forma são 
propostas intervenções que contemplem a “cura” de cada um destes aspectos. Os 
principais elementos contemplados são: 



1. ENERGIAS GEOPÁTICAS - provenientes da Terra (anomalias geodésicas e campos 
magnéticos terrestres). 

2. ONDAS DE FORMA - provenientes da construção, do mobiliário e de objetos presentes 
no ambiente. 

3. ENERGIAS SUTIS - provenientes de campos eletromagnéticos gerados por aparelhos, 
pessoas e mesmo ação espiritual (forma pensamento, espirito, magia). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência multidisciplinar e o conhecimento adquirido em áreas como arquitetura, 
radiestesia, geobiologia, terapia vibracional, saúde quântica, alquimia e aromaterapia, ao 
longo dos últimos 15 anos, me permitiu oferecer um trabalho integrado para 
harmonização de ambientes.  

A integração de diferentes técnicas tem o objetivo principal de promover o equilíbrio e o 
bem estar das pessoas em conjunto com os ambientes. 

O trabalho deve ser personalizado ao contexto e pessoas envolvidas. O melhor resultado 
será atingido se puder auxiliar na cura dos ambientes e na transformação da vida das 
pessoas.      

     "Meu propósito de vida é ser um instrumento a serviço da Natureza e  
     levar para  as pessoas e ambientes tratamentos que promovam o bem 

estar integral: emocional, físico e energético." 

@patriciamoreiramoura  
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