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RESUMO 

 O tema “Casas para um planeta pequeno” escolhido para este Projecto Final de 

Mestrado, foi apresentado pelos professores Margarida Louro e Francisco Oliveira. O 

título “O caso de Dharavi” remete à intervenção no distrito de Dharavi, situado na capital 

da Índia, Mumbai. Dharavi é um bairro de lata onde vivem aproximadamente 1 milhão de 

pessoas. Sendo um dos aglomerados urbanos mais densos do planeta, os seus habitantes 

vivem e trabalham em condições degradantes. Numa fase inicial do projecto explorou-se 

as várias escalas da temática das megacidades e do que é a cidade informal. Após essa 

primeira abordagem, foi feita uma caracterização de Dharavi, quer no plano económico, 

urbano ou social. Tendo sido um aglomerado formado por pessoas vindas do meio rural, 

Dharavi é uma zona subdividida em micro bairros, chamados nagars, que se diferenciam 

dos demais através da vila de origem, religião ou casta. Foi através de uma viagem ao 

local que se percebeu a importância dos nagars na organização espacial de Dharavi e por 

isso mesmo decidiu-se trabalhar sobre o nagar de Kumbharwada. Este é um nagar 

formado por famílias de oleiros, com fornos espalhados na via pública e uma grande 

actividade comercial. Este projecto tem como objectivo estabilizar o espaço público deste 

nagar, através da implementação de um sistema urbano composto por módulos 

habitacionais que visam melhorar as condições de vida dos seus habitantes, e que 

promovem as actuais actividades de trabalho e de comércio já existentes no bairro. 
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ABSTRACT 

 The theme, “Houses for a small planet” was presented by the professors 

Margarida Louro and Francisco Oliveira. The title “The case of Dharavi, Mumbai” refers 

to the intervention on the district of Dharavi, located in Mumbai, India’s capital. Dharavi 

is one of the densest areas in our planet, since it has a population of 1 million people, 

which live and work in the poorest of conditions. In an early stage of this project, there 

are studies about the informal city and the megacities, in order to context Dharavi in that 

same theme. After that first approach, there is a deep characterization of what is Dharavi, 

whether it’s in the social, urban or economic field. Because Dharavi was formed due to 

huge migratory waves coming from the villages, some micro neighbourhoods called 

nagars started to appear. These nagars are separated, not only physically, but also because 

they don’t share de same culture, religion or caste from each other. It was only after a tour 

to Dharavi that I understood the importance of nagars and their differences, which lead 

me to work on a nagar called Kumbharwada. This nagar is mostly formed by potter 

families, with kilns spread all over the public space and a huge commercial activity. This 

project tries to stabilize the urban fabric of Kumbharwada through an urban system that is 

connected to housing modules which, in their core, try to maintain and respect the habits 

and traditions of the locals. 
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 Introdução 

 

 O tema “Casas para um planeta pequeno” escolhido para o Projecto Final de 

Mestrado, foi apresentado pelos professores Margarida Louro e Francisco Oliveira. O título 

“O caso de Dharavi, Mumbai” remete à intervenção no distrito de Dharavi, situado na 

capital da Índia, Mumbai. Pretende-se, numa fase inicial deste projecto final de mestrado, 

explorar as várias escalas da temática da cidade informal, contextualizando Dharavi nessa 

mesma abordagem. Será desenvolvida uma caracterização e análise da realidade desta área, 

assim como o entendimento de quais as várias dinâmicas sociais e económicas que o 

ambiente urbano promove.  

 Dharavi encontra-se a norte de Mumbai, separado da cidade não só fisicamente 

(devido a duas linhas férreas), mas também porque assume um carácter informal no seu 

todo. Dharavi está inserido numa rede viária orgânica, e assume-se sob forma de vários 

núcleos de informalidade com uma morfologia ortogonal. A espontaneidade das malhas de 

Dharavi remete para o séc. XIX, quando este ainda era apenas uma vila piscatória. No 

entanto, grande parte da construção informal de Dharavi surgiu, quando nos finais do séc. 

XX, o crescimento populacional, aliado à oferta de melhor condições de vida das cidades, 

atraíram mais pessoas para a cidade de Mumbai. Outra grande razão para o 

desenvolvimento informal de Dharavi foi o aparecimento de indústrias de cerâmica e 

curtumes que ainda hoje persistem. Estas indústrias atraíram mais e mais habitantes que, ao 

se instalarem nesta área, construíam por vezes casas com espaços de fabrico integrados. 

 Estas casas-fábrica são, ainda hoje, grande parte do rendimento das famílias 

residentes e fazem parte da economia informal que rege Dharavi. Com o estatuto de cidade 

em desenvolvimento que Mumbai tem actualmente, já foram propostas várias alterações a 

esta porção do território, tentando manter um equilíbrio entre o novo e o existente. É nesta 

tentativa de conciliação entre o formal e o informal que esta proposta de final de mestrado 

se insere. Tendo consciência da problemática de Dharavi, o projecto final de mestrado irá 

ter como objectivo final a realização de um projecto de tipologias habitacionais integradas 

e sustentáveis que, através de novas estratégias de implementação e a partir das 

potencialidades locais, promovam novas soluções de espaço urbano e arquitectónico. 
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 A população mundial tem crescido de forma exponencial, assim como o número de 

pessoas que habita na cidade informal. A cidade informal é, na maioria dos casos, resultado 

do rápido crescimento económico de um país que se acaba por reflectir nas grandes 

cidades, como são os casos de Manila (Filipinas), Bangkok (Tailândia) e Mumbai (Índia).  

 As cidades são o centro de muita da produção e consumo, processos que geram 

prosperidade e oportunidades, mas por outro lado também geram pobreza e desigualdade 

social. A Organização das Nações Unidas estima que em países em desenvolvimento, como 

é o caso da Índia, mais de 50% da população das cidades viva em bairros de lata, com 

fracas condições sanitárias (por vezes inexistentes), e em más condições de habitabilidade.  

 No contexto da cidade informal, a Organização das Nações Unidas criou a ONU-

Habitat, uma organização com o intuito de, através de investimentos e de mecanismos de 

financiamento internacional, melhorar as condições de habitabilidade de 100 milhões de 

pessoas residentes em bairros de lata até 2020. Projectos como o bairro de Paraisópolis em 

São Paulo são frutos desse mesmo objectivo. Os projectos visam a reabilitação urbana 

desses locais, mas também visam proporcionar a sustentabilidade ambiental e energética 

dos mesmos.  

 Dharavi começou por ser uma pequena vila piscatória instalada a norte do distrito 

com o nome de Koliwadas, no século XIX. Em 1887 instalaram-se em Dharavi as primeiras 

indústrias de peles e cerâmica, atraindo assim muitos trabalhadores vindos do meio rural 

que procuravam o seu espaço na cidade de Mumbai. Em 1895 a população de Mumbai já 

teria ultrapassado o milhão de habitantes, começando no ano de 1924 a surgir os primeiros 

equipamentos em Dharavi, que atraíram mais população para esta zona da cidade. O 

impacto do crescimento populacional agravou-se, e em 1947 Dharavi já era considerado o 

maior bairro de lata da Índia. Estima-se que hoje em dia a população de Dharavi se 

aproxime dos 750 000 habitantes, sendo uma área de várias etnias e crenças religiosas. 

 Dharavi é regida por uma economia também ela informal, formada por múltiplos 

pequenos negócios, muitas vezes situados nas casas dos habitantes. Esta situação não só 

cria um sistema económico dentro do próprio bairro de lata, como também torna Dharavi 

numa economia exportadora em áreas como os têxteis e a cerâmica. Estima-se que existam 
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cerca de 5000 pequenos negócios em todo o distrito, e aproximadamente 15.000 espaços de 

fabrico.  

 É a partir da longa história de Dharavi que se pode realmente entender como foram 

emergindo as várias urbanidades ao longo do tempo. Para este tipo de informação é 

importante referir o livro Rediscovering Dharavi: Story From Asia's Largest Slum, (2000) 

de Kalpana Sharma e também o  Imperial designs and Indian realities. The planning of 

Bombay City, (1991) de Mariam Dossal.  

 Para a compreensão e análise da realidade do local, as suas vivências e como os 

espaços urbanos são utilizados, foi crucial uma viagem a Mumbai. 

 Após um profundo entendimento da realidade do local, o projecto tem como 

objectivo uma intervenção concreta numa área de Dharavi. Esta intervenção pretende 

manter as vivências enraizadas nas várias comunidades do local, reabilitando os espaços 

públicos numa primeira fase, até se chegar à escala do espaço privado: a casa. A cultura, o 

clima e as tipologias dos espaços urbanos diferem de Portugal, pelo que a viagem ao local é 

de extrema importância para um melhor entendimento do mesmo. Esta forma de abordar o 

tema “Casas para um planeta pequeno” já foi conseguida no livro Projecto Angola 

Habitar XXI (2009). Este livro demonstra todo um processo de apreensão da realidade do 

lugar, seguido da criação de um modelo urbano adaptável à realidade existente. Por fim, é 

exposto o trabalho à escala arquitectónica, que se enquadra no modelo urbano previamente 

pensado. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 Metodologia 

 

 O Projecto Final de Mestrado realizou-se num conjunto de 6 fases, com a seguinte 

ordem e objectivos: 

  Fase01: Análise teórica: Esta primeira fase consiste no entendimento aprofundado 

do que é a cidade informal e em que tipo de contextos se apresenta em redor do mundo.  

 Fase 02: Contextualização e análise do caso de estudo: A segunda fase consiste na 

recolha e análise de informação respectiva ao caso de estudo às mais diversas escalas; 

perceber como a Índia se desenvolveu e a sua importância no sudoeste asiático; analisar o 

desenvolvimento de Mumbai até à actualidade; e perceber como Dharavi se integra no 

contexto de cidade informal. Também nesta fase, entender o papel que Dharavi tem na 

cidade do ponto de vista económico e social.   

 Fase03: Reorganização da informação obtida nas fases 01 e 02.  

 Fase04: Viagem ao local/ Trabalho de campo: Pretende-se nesta altura do PFM, 

uma viagem previamente planeada e organizada que abra os horizontes a esta investigação. 

Perceber durante a estadia em Mumbai que tipos de vivência existem nas várias 

comunidades de Dharavi, as diferentes tipologias habitacionais presentes, as deficiências 

dos tecidos urbanos, assim como conferir toda a informação que nas fases anteriores foi 

analisada. Esta fase é absolutamente vital para a realização do projecto, visto que é a partir 

dela que se poderá obter a informação mais fidedigna.  

 Fase05: Nesta fase, após o término da viagem, proceder-se-á a uma segunda 

reorganização da informação, assim como, à criação de peças resultantes da fase anterior.  

 Fase06: Proposta de reabilitação urbana para Dharavi, assim como o projecto do 

módulo habitacional: Pretende-se nesta fase, através de toda a base teórica anteriormente 

consolidada, propor um projecto de regeneração para Dharavi, assim como os respectivos 

módulos habitacionais que irão compor o projecto; entender de que maneira o projecto 

criado responde às problemáticas antes referidas; e se poderá ser, ou não, aplicado em 

outros casos no mundo. 
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PARTE I 

As megacidades, Mumbai e os assentamentos informais 
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PARTE I - RESUMO 

 As megacidades, Mumbai e os assentamentos informais 

 A capacidade que os países mais desenvolvidos possuem para lidar com constantes 

avalanches de indivíduos que migram vindos do meio rural é bastante diferente da dos 

países em desenvolvimento.  

 Os bairros de génese ilegal proliferam em países que foram incapazes, ou ainda o 

são, de garantir infra-estruturas capazes de absorver essas mesmas ondas migratórias. Estes 

bairros de génese informal tendem a expandir-se e assumir economias, também elas 

informais, compostas por indústrias e comércio que acabam por atrair mais e mais 

imigrantes vindos do meio rural. 

 Milhões de pessoas viram nas megacidades a oportunidade de uma vida melhor, 

sendo que Mumbai enquanto capital comercial da Índia, não foi excepção. É necessário 

para a concretização deste PFM compreender o fenómeno das megacidades e dos 

respectivos assentamentos informais, para dar uma resposta à problemática do projecto que 

nesse contexto se insere.      

 

PARTE I - ABSTRACT 

 The megacities, Mumbai and the informal settlements 

 The capacity on which the most developed countries rely to deal with constant 

migrant waves from the country side is dramatically different compared to the least 

developed countries.     

 The informal settlements proliferate in countries that were unable to assure 

infrastructures capable of absorbing those same waves of migrants. Some of these 

settlements, like Dharavi, end up having internal economies composed by industries and 

commerce which end up being a reason for more migrants to settle.  

 Millions of people saw in Megacities the opportunity for a better life, and Mumbai 

the commercial capital of India, was one of those cities. It’s really vital to understand the 

complexity and origins of megacities and informal settlements, on which this Masters 

Thesis Project is part of. 
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Fig. 1 Esquemas relacionados com o tema das megacidades 
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I – 1. As megacidades 

1.1 Características de uma megacidade 

 Uma megacidade entende-se por uma área metropolitana com cerca de 10 milhões 

de habitantes
1
 ou múltiplas áreas metropolitanas que convergem, atingindo assim esse 

estatuto. As primeiras megacidades surgiram em países desenvolvidos, como Tóquio e 

Nova Iorque, e albergavam já em 1970 cerca de 10 milhões de pessoas
2
.  

 A formação das megacidades deve-se essencialmente à grande migração de 

habitantes provenientes de zonas rurais em busca de melhores condições de vida. 

Associando essa realidade à capacidade de empreendedorismo das cidades, os camponeses 

viam a cidade como uma alternativa ao trabalho duro do campo. No entanto, a falta de 

preparação das cidades dos países pobres, face à crescente migração de novos habitantes, 

contrastou com as cidades dos países desenvolvidos (Figuras 2 e 3). Nestes países 

desenvolvidos houve um cuidado no planeamento urbano para responder ao aumento da 

população, através de estratégias de descentralização das populações, aliadas à criação de 

cidades satélite. Já nas cidades dos países em vias de desenvolvimento, a falta de riqueza, o 

desinteresse político e o planeamento territorial deficiente materializam-se em grandes 

volumes de tráfego, elevadas concentrações industriais e sobrecargas ambientais. Uma 

megacidade não é apenas uma grande cidade, a sua dimensão proporciona outras dinâmicas 

e outra complexidade de fenómenos – económicos, sociais e físicos – comparativamente a 

cidades de menor dimensão. 

 Nos países em vias de desenvolvimento, as megacidades tendem a crescer mais 

rapidamente que o dimensionamento das suas infra-estruturas o permitiria. Esse 

crescimento descontrolado, em oposição a um processo contínuo (no qual a expansão 

urbana tenta responder ao fluxo de novos habitantes), pode inflacionar o mercado 

imobiliário e levar a um planeamento habitacional deficiente. Este planeamento deficiente 

acaba por se materializar em situações extremas de pobreza e riqueza. A escala e o  

                                                           
1
 Definição das Nações Unidas. 

2
 World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, Nações Unidas, (2011), p. 5-6. 
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Fig. 3 Territórios informais em Mumbai 

Fig. 2 Hong Kong 
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dinamismo das megacidades tornam-nas focos de crescimento e inovação, mas também 

foco dessa pobreza extrema, desigualdade social e degradação ambiental. Embora as 

cidades sejam grandes centros económicos – gerando cerca de 75% do produto interno 

bruto dos países a que pertencem – grande parte da população que nela habita não reflecte 

essa riqueza.  

 A população concentrada em megacidades aumentou cerca de 10 vezes entre os 

anos de 1970 e 2011, passando de 39,5 milhões para 359,4 milhões. É esperado que este 

ritmo se mantenha e que o número aumente para o dobro por volta de 2025, tornando-se em 

630 milhões o número de pessoas a viver em megacidades, ou seja, cerca de 8% da 

população mundial
3
.  

 

 

Fig. 4 População em megacidades no mundo em 1980 

 

                                                           
3
 World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, Nações Unidas, (2011), p. 6. 



11 
 

 

Fig. 5 População em megacidades no mundo em 2010 

 

 

Fig. 6 População em megacidades no mundo prevista para 2025 
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 1.1.2 Os assentamentos informais e a pobreza associada 

 Como explicado no capítulo anterior, a falta de infra-estruturas dos países menos 

desenvolvidos não se adequou à crescente migração de pessoas vindas do meio rural. Este 

facto levou ao aparecimento de inúmeros territórios informais e do seu consequente 

alastramento principalmente na periferia das cidades. 

 “These are defined as: i) residential areas where a group of housing units has been 

constructed on land to which the occupants have no legal claim, or which they occupy illegally; ii) 

unplanned settlements and areas where housing is not in compliance with current planning and 

building regulations (unauthorized housing).”  

   -Informal settlements: based on the UN Habitat Programme definition 

 Não tendo as cidades previsto, nem garantido, o espaço do “pobre urbano” de 

maneira efectivamente integrada, este procurou por uma solução habitacional rentável e um 

meio onde se pudesse integrar. Nesse contexto, ocupa um terreno disponível, na maior parte 

dos casos em áreas periféricas longe dos grandes centros, e normalmente com riscos 

ambientais e geológicos associados. Desta forma, um assentamento informal significava 

uma redução drástica dos custos de habitação, o que acabou por tornar esses mesmos 

assentamentos outrora temporários, como definitivos e integrados no cenário urbano das 

grandes megacidades. Estes assentamentos informais com falta de infra-estruturas 

provocaram não só uma concentração de pessoas mas também uma concentração de 

pobreza.  

 Na Índia por exemplo, um estudo feito sobre a pobreza que media questões como a 

migração, o trabalho e o acesso a serviços básicos concluiu que a pobreza urbana na Índia 

ultrapassou os 25%; uns estimados 81 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas com 

rendimento inferior ao do limiar da pobreza, a maior parte deles em assentamentos 

informais. A migração em torno dos centros urbanos aumentou principalmente pela busca 

de trabalho que não existe nos centros urbanos mais pequenos e no meio rural. A 

velocidade a que a pobreza urbana se desenvolveu na Índia promoveu vários desafios ao 

nível da habitação, do fornecimento de água, de saneamento, de saúde e de educação que 

ultrapassaram quaisquer tentativas de resposta por parte da administração pública. 
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   Fig. 9 Territórios informais de Mumbai junto ao aeroporto 

Fig. 7 Assentamentos informais na cidade do Cairo Fig. 8 Habitações de Dharavi junto a um esgoto a céu 

aberto 
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 Visto que o mercado não criou habitação a custos acessíveis e os respectivos 

governos dos países mais pobres continuam a fechar os olhos a esta realidade, originou-se 

todo um processo de urbanização marginal com o consequente crescimento dos 

assentamentos informais. Este fenómeno está intimamente ligado à marginalização social e 

económica de vastos segmentos da população com dificuldade de acesso à habitação, seja 

através de arrendamento ou por compra.  

 No entanto, é através da habitação nestes bairros de génese ilegal que muitas destas 

pessoas conseguem sair da pobreza e ganhar na vida. Os assentamentos informais 

transformaram-se numa espécie de alternativa para satisfação das necessidades de habitação 

de largas camadas da população em busca de trabalho. Tornou-se uma habitação acessível 

porque é construída à medida que as poupanças o permitem. As infra-estruturas 

desenvolvem-se pelo esforço das comunidades, e estas, através de fundos, pavimentam 

ruas, instalam o saneamento básico, electrificam e fornecem água às habitações. 

 Algumas organizações como a National Slum Dwellers Federation (NSDF), sediada 

na Índia, promovem soluções para os assentamentos informais. Fundada nos anos de 1970, 

a NSDF procura mobilizar as populações para solucionarem os problemas que todos os dias 

se deparam nos vários bairros onde pertencem.  
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Fig. 10 A Índia no Mundo 

 

Fig. 11 Localização de Mumbai na Índia 
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I – 1. O caso de Mumbai, capital da Índia 

2.1 Enquadramento Histórico e Populacional 

 Numa tentativa de compreender Dharavi e a maneira como se desenvolveu é 

necessária uma primeira contextualização da cidade de Mumbai no panorama das 

megacidades e também uma análise à sua história.  

 Mumbai, antiga Bombaim, situa-se na costa oeste da Índia banhada pelo Mar Árabe 

(Fig. 12). A cidade expandiu-se ao longo do tempo cobrindo as sete ilhas da actual área de 

Mumbai e é hoje em dia a segunda maior cidade do mundo, cobrindo uma área com cerca 

de 466 quilómetros quadrados, abrigando mais de 13,7 milhões de habitantes. Contudo, é 

difícil ter um número apurado de habitantes, visto que cerca de 50% vivem em bairros de 

génese ilegal e estes, na maioria dos casos, não se encontram registados. 

 Foi por volta do século XV que Bombaim foi descoberto pelos portugueses. Nessa 

altura, os únicos habitantes de Bombaim eram famílias de pescadores e a cidade não teve 

grande importância até ao casamento entre Charles II e Catarina de Bragança. As ilhas que 

constituíam a cidade foram então oferecidas aos ingleses como presente de casamento dos 

portugueses e passaram a render cerca de dez libras por ano à coroa inglesa. De forma a 

combater a escassez de habitantes da cidade, a coroa inglesa atraiu habitantes vindos de 

toda a Índia com a promessa de habitação gratuita e trabalho. Esta manobra levou a um 

aumento exponencial da população em pleno século XV e com o centro da cidade 

sobrelotado houve a expansão da cidade a norte. O objectivo de Inglaterra não era criar uma 

sociedade, mas sim um centro lucrativo. Este factor é o mais importante para explicar o 

desenvolvimento caótico, sem planeamento, que a cidade tomou (Engqvist, 2008). 

 O reino inglês governou Bombaim aproximadamente por 200 anos, até que o 

império britânico entrou em vigor em 1858
4
. O império britânico tinha uma abordagem 

diferente no que toca ao planeamento urbano e desejava tornar Bombaim num modelo de 

cidade Vitoriana através da criação de infra-estruturas e da implementação de uma rede de 

linha férrea (Engqvist, 2008). Através destas melhorias na gestão da cidade, Bombaim tinha  

                                                           
4
 Protetorado Britânico da Índia. In Infopédia . Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-04-2]. 

Disponível em www: <URL: http://www.infopedia.pt/$protetorado-britanico-da-india> 
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 Fig. 12 Área metropolitana de Mumbai 
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as condições para crescer, e assim o fez, mais uma vez crescendo desenfreadamente com o 

aumento significativo da produção de algodão. Mesmo com as melhorias implantadas na 

cidade, ela continuava descaracterizada devido ao aumento massivo da imigração alienado 

à falta de habitação (Sharma, 2000).  

 Após a independência da Índia em 1947, três milhões de pessoas habitavam em 

Bombaim e a população crescia a uma velocidade estonteante (Engqvist, 2008). Bombaim 

fazia face a uma nova mudança da sua economia entre 1941 e 1971, o que resultou num 

novo aumento do número de imigrantes. Em 1971 cerca de dois-terços dos habitantes da 

cidade eram imigrantes (Patel, 2010).  

 No período pós-independência da Índia, a cidade começou a sofrer transformações 

devido a uma nova mudança de governo. Os terrenos de carácter industrial expandiram-se e 

o número excessivo de trabalhadores dessas mesmas indústrias fez com que fossem 

afastados para as zonas mais periféricas das cidades, forçados a viver em bairros de génese 

ilegal. Estes bairros, como é o caso de Dharavi, cresceram até hoje, ocupando largas áreas 

de espaço privado, assim como espaço público pertencente aos limites de Mumbai (Sharma, 

2000). 

 Como consequência do sucesso económico-financeiro de Mumbai, o número de 

habitantes continuou a crescer até hoje tornando-a na maior cidade da Índia. O número total 

de habitantes é difícil de calcular devido à quantidade de bairros e urbanidades informais, e 

embora a migração para a cidade vista em outros tempos esteja cada vez mais estabilizada, 

o aumento da população que hoje se regista em Mumbai é causado devido ao crescimento 

da população já residente (Engqvist, 2008).  

 As grandes migrações que se sucederam em Mumbai, resultaram numa grande 

variedade de origens, etnias, religiões e grupos sociais que se estabeleceram na cidade. Para 

além disso, encontra-se na cidade todo um vasto leque de estratos sociais, desde alguns dos 

homens mais ricos do mundo
5
, aos habitantes dos bairros-de-lata (muitos deles ainda 

sujeitos ao sistema de castas da Índia).  

 

                                                           
5
 Indias Richest, [Consult. 2014-04-5], http://www.forbes.com/india-billionaires/list/ 
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Fig. 13 Esquemas de evolução e caracterização geral de Mumbai 
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 Mesmo com esta população extremamente diversa, Mumbai é hoje a capital 

comercial e financeira da Índia, e aloja infra-estruturas de grandes companhias como as 

indústrias de Bollywood. Mumbai é a cidade mais rica e mais pobre de toda a Índia e 

encontra-se numa fase de transição tentando converter-se numa metrópole moderna. 

 Actualmente, a maioria da população é forçada a viver em bairros de génese ilegal 

como Dharavi, ao lado de esgotos a céu aberto ou de linhas férreas, sem qualquer tipo de 

protecção ou apoio governamental. Esses bairros que caracterizam Mumbai existem e 

expandem-se ao mesmo tempo que surgem cada vez mais arranha-céus e empreendimentos 

luxuosos. Para além disso, o emprego é na sua maioria informal o que faz com que não 

sejam regulados parâmetros como as condições de trabalho, remunerações, entre outros. 

Não menos importante é referir que esse mesmo sector informal contribui 

significativamente para o desenvolvimento e sucesso económico da cidade (Patel, 2010). 

 Devido à falta de planeamento e fraca implementação de legislação, a cidade 

enfrenta hoje um elevado número de problemas. Mumbai tem uma topografia complexa 

com uma larga costa, formada na maioria por zonas húmidas. Estas afectam severamente as 

populações menos favorecidas que se encontram junto a essas áreas costeiras. Para além 

disso, a poluição do ar e da água, o excesso de resíduos e o tráfego incontrolável são, sem 

dúvida, problemas ambientais de grande relevância. 
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 2.2 Mumbai e os bairros de lata 

 Bairro de lata, segundo a agência das Nações Unidas UN-HABITAT, define-se 

como uma área com habitação precária, falta de acesso a água, gás, ou electricidade, e sem 

regulação fundiária
6
. Em Mumbai, cerca de 50% da população vive em bairros de lata, e é 

previsto pelo World Bank que em 2025 esta percentagem se agrave
7
. Aquando dos censos 

de 2001, foi registado que 47% dos territórios informais de Mumbai se encontram em 

terrenos privados, 42% em terrenos públicos e cerca de 11% em outros espaços como por 

exemplo, linhas férreas.  

 A origem dos bairros de lata em Mumbai data ainda antes da própria cidade, quando 

esta ainda era formada por pequenas vilas piscatórias. Eram áreas com muito pouco 

planeamento envolvido e no que toca às infra-estruturas, estas assemelhavam-se ao que 

hoje é um bairro de lata em Mumbai. Estes territórios informais proliferaram 

dramaticamente a partir de 1950 devido ao facto da população ter quase triplicado desde a 

declaração de independência em 1947. Adicionando estes elementos ao facto de Mumbai 

ser uma cidade extremamente cara, o Governo aprovou em 1976 o Urban Land Ceiling 

Act
8
. Esta lei tinha como principal objectivo o aumento da área prevista para a construção 

de habitação para as classes média e baixa. No entanto, a lei foi manipulada por quem dela 

usufruía e as suas lacunas serviram de plataforma para a construção de cada vez mais 

empreendimentos para a classe alta, o que levou ao agravamento das disparidades entre 

pobres e ricos e, consequentemente, ao agravamento do “problema” dos bairros de lata. As 

grandes concentrações destes territórios informais encontram-se mais a norte de Mumbai, já 

a sul esses territórios são mais pequenos e dispersos (Fig.14).  

                                                           
6
 Definição de bairro-de-lata, UN-HABITAT, (2007). [Consult. 2014-08-12] Disponível em: 

http://ww2.unhabitat.org/mediacentre/documents/sowcr2006/SOWCR%205.pdf 
7
 Water and Sanitation Program, World Bank, (2007)- p.2-3 [Consult. 2014-08-13]. 

8
 "To provide for the imposition of a ceiling on vacant land in urban agglomerations, for the acquisition of 

such land in excess of the ceiling limit, to regulate the construction of buildings on such land and for matters 

connected therewith, with a view to preventing the concentration of urban land in the hands of a few persons 

and speculation and profiteering therein and with a view to bringing about an equitable distribution of land 

in urban agglomerations to subserve the common good.". 
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Fig. 14 Territórios informais de Mumbai 
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 2.2.1 O sistema de castas e classes 

 O sistema de castas sempre influenciou a distribuição espacial das populações em 

Mumbai. No entanto, devido ao desenvolvimento económico que Mumbai teve durante o 

século XIX, essa distribuição espacial das populações segundo as castas foi sendo 

ultrapassada pela distribuição segundo a classe.  

 Durante gerações a sociedade Indiana organizou-se segundo as castas. Acredita-se 

que a divisão da sociedade indiana segundo o sistema de castas se tenha desenvolvido entre 

os anos de 1500 a.C a 500 d.C.. Dentro da sociedade Hindu existe uma hierarquia de quatro 

grandes grupos. Começando pela casta mais nobre, os Brahmins exerciam funções 

religiosas e relacionadas com a educação, sendo os únicos que conseguiam ler e escrever. 

Os Kshatriyas consistiam nos indivíduos ligados ao exército cujas funções eram de carácter 

governativo. Os Vaishyas eram vendedores ou indivíduos ligados ao comércio, e os 

Shudras correspondiam à quarta e mais baixa casta de todo o sistema, em que 

consideravam as pessoas que lhe pertenciam como servos da sociedade. A divisão de castas 

conferia a cada uma delas deveres, direitos e restrições. As pessoas eram restritas às 

profissões correspondentes à sua casta, podendo também essas restrições se aplicar-se à 

habitação que possuíam.  

 À medida que a Índia se desenvolveu, o sistema de castas foi-se dissolvendo 

principalmente nas grandes cidades, mas nunca completamente. O progresso económico na 

Índia acabou por criar um novo tipo de divisão social baseado na profissão e no sucesso 

económico de cada individuo. Esses grupos estratificaram-se e evoluíram com o tempo, 

criando um novo tipo de organização social baseado em classes económicas.  

 Profissões como padres ou professores eram normalmente ocupadas por pessoas 

provenientes de castas nas quais se tinha acesso à educação. Da mesma maneira que 

profissões em que não era necessária a capacidade de ler ou escrever eram ocupadas por 

indivíduos provenientes das castas mais baixas. Desta forma, grande parte das indústrias ao 

criar postos de trabalho que não requeriam as capacidades de ler ou escrever estariam, 

automaticamente, a empregar essas pessoas das castas mais baixas. Tal como descreve a 

publicação do World Bank “Urban Poverty and Transport: Case of Mumbai”, as pessoas 
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com este tipo de emprego e rendimento tendem a viver nas proximidades do seu local de 

trabalho por se deslocarem a pé ou de transportes públicos. Isto mostra que pessoas com 

emprego e origem de casta similar tendem a organizar-se junto do seu local de trabalho. A 

casta de um individuo é, então, um importante factor histórico na altura de decidir a sua 

profissão e local de habitação. Este fenómeno acabou por organizar as várias comunidades 

que compõem Mumbai, hoje baseadas em classes económicas com raízes no sistema de 

castas. Dharavi não é excepção neste contexto. As várias indústrias que compõem o bairro 

acabaram por ditar a organização social do mesmo.  

 A casta que os imigrantes de Dharavi possuíam tinha bastante peso na altura de 

escolher um local para se instalar, ou seja, pessoas provenientes da mesma vila e com a 

mesma casta tinham e eventualmente terão sempre tendência para escolher locais idênticos 

dentro de Dharavi.  

 

 2.2.2 Condições gerais de habitabilidade num bairro de lata em Mumbai 

 De acordo com os relatórios elaborados pelas instituições Youth for Unity and 

Voluntary Action e Montgomery Watson, foram identificados 1959 territórios informais 

com um total de população de 6,25 milhões de pessoas
9
. Aproximadamente 62% destes 

territórios informais é composto por habitações com estruturas permanentes como paredes 

de alvenaria, aço ou betão, cerca de 27% das habitações têm estruturas semi-permanentes 

como paredes em chapa metálica e telhados de asbesto. Já os restantes 11% apontam para 

construções temporárias
10

. A escolha dos materiais por parte dos residentes nos territórios 

informais depende, inevitavelmente, do custo e da facilidade de implementação. Ainda 

assim, os habitantes nos bairros de lata apostam na consolidação das suas habitações, como 

o aumento do número de pisos, podendo isso ser constatado no facto de 45% das habitações 

serem de dois ou mais pisos. Quanto ao espaço das habitações, este é pequeno, podendo 

variar dos 10m
2
 aos 20m

2
. Cerca de 45% das casas contem uma área de 10m

2
, 38% com 

                                                           
9
 Municipal Corporation of Greater Mumbai, MUMBAI CITY DEVELOPMENT PLAN 2005-2025, Urban 

Basic Service in Slums, (2005) p. 2. 
10

 Ibid. p. 3. 
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uma área de 15-20m
2
, e apenas 9% com uma área maior que 20m

2 11
. Mesmo com estas 

áreas de espaço habitacional muito pequenas, a média de elementos que compõem uma 

família pode variar entre as 4 e 5 pessoas. Um número bastante expressivo quando se deve 

ter em conta que muitas vezes, essas pessoas se encontram restritas a 10m
2
.  

 Quanto ao acesso a serviços básicos, as condições de habitabilidade são péssimas. 

No que toca ao acesso a saneamento, estudos apontam que aproximadamente 50% da 

população não tem acesso a infra-estruturas adequadas. A sanitização nos bairros é escassa, 

de tal forma que 73% das pessoas dependem de casas de banho comunitárias, muitas delas 

assumindo a forma de apenas uma sanita rodeada por chapas metálicas. Cerca de 28% das 

pessoas defecam ao ar livre, 0,7% pagam para usufruir de casas de banho de organizações 

não-governamentais (muitas vezes com condições semelhantes às públicas), e apenas 1% 

possui casa de banho individual
12

. O abastecimento de água inapropriado e a média de uma 

sanita por cada 50 pessoas faz com que estes espaços sejam extremamente anti-higiénicos.  

 

                                                           
11

 Ibid. p. 4. 
12

 Ibidem. 
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Fig. 16 Vista sobre Dhobi Ghat, a 

maior lavandaria a céu aberto do 

mundo 

Fig. 17 Uma das inúmeras ruelas de Dharavi em que se pratica o comércio à 

porta de casa 

Fig. 15 Uma das entradas de Dharavi 
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 Em comparação ao saneamento, o acesso à água é bastante maior. Cerca de 50% 

dos bairros de lata estão equipados com sistemas de canalização de água potável, muitos 

deles instalados e mantidos pela própria comunidade. Um estudo realizado pelo Município 

de Mumbai aponta que apenas 5% da população residente em territórios informais tem o 

luxo de ter uma torneira dentro da própria habitação
13

. A maioria dos habitantes tem acesso 

à água através de poços comunitários, ou fontanários. 

 O acesso a serviços básicos como os anteriormente referidos condicionam 

fortemente o acesso à educação em Mumbai. Chitnis e Suvannathat (1984) falam nas 

implicações que as condições de habitabilidade têm no acesso à educação, dizendo que “as 

crianças que vivem na rua e em abrigos estão expostas ao intenso calor do verão e às 

chuvas torrenciais das épocas húmidas. Durante quase quatro meses por ano estão vestidas 

com roupas molhadas e sujas. Mesmo os que têm abrigo vivem em sítios anti-higiénicos e 

negligenciados, sem saneamento adequado e onde certamente não haverá um espaço para 

estudarem ou uma simples luz para poderem ler um livro à noite.
14

” Esta é – numa simples 

frase – a dura realidade que dificulta a vida de muitas crianças nestes bairros de lata. Ainda 

assim, estas crianças valorizam a escola e frequentam-na regularmente. As ONG 

desempenham um papel muito importante nos bairros de lata, dando oportunidade a 

crianças de terem pelo menos o ensino primário concluído
15

. Os esforços destas ONG em 

conjunto com o governo possibilitaram um decréscimo significativo na taxa de 

analfabetismo dentro dos bairros de lata. Segundo os censos de 2011, a taxa de literacia 

ronda os 78% (comparativamente aos 84% da taxa global de literacia em zonas urbanas)
16

.  

 

 

 

                                                           
13

 Municipal Corporation of Greater Mumbai, MUMBAI CITY DEVELOPMENT PLAN 2005-2025, Urban 

Basic Service in Slums, (2005) p. 5. 
14

 JUNEJA, Nalini, Primary education for all in the City of Mumbay, India: the challenge set by local actors, 

Paris: Internation Institute for Educational Planning/UNESCO (2001), p-33, apud  Chitnis, Suma; 

Suvannathat, C. “Schooling for children of the urban poor”. In: P.J. Richards and Thomson, A.M. (eds): 

Basic needs and the urban poor, Nova Delhi: Sage (1984). 
15

 Ibidem. p. 111. 
16

 Census India 2011. 
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Fig. 18 Rua típica em Dharavi 
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PARTE II – RESUMO 

 Projecto de Intervenção 

 Dharavi caracteriza-se como sendo um dos maiores bairros de lata da Ásia. É uma 

área no centro de Mumbai de grande dimensão que se alastrou através de avalanches 

migratórias de pessoas vindas do meio rural em busca de melhores condições de vida.  

 Na fase de análise procura-se entender a história de Dharavi e as suas condições de 

habitabilidade. Já na fase projectual, é dada uma especial atenção à área de intervenção – o 

nagar de Kumbharwada – em todas as suas dimensões, através de uma descrição mais 

detalhada no que diz respeito às interacções sociais que se puderam adquirir aquando da 

visita ao lugar. 

 Procura-se por fim com o projecto, dar resposta às necessidades dos habitantes de 

Kumbharwada através de um sistema urbano e de um módulo habitacional, fundamentados 

através dos conhecimentos adquiridos in situ e nas análises desenvolvidas.  

 

 

PART II – ABSTRACT 

 Intervention Project 

 

 Dharavi remains as one of the biggest slums in Asia. It’s a huge area in the centre of 

Mumbai which got bigger over time due to migrants looking for a better life. On this part of 

this thesis, it is vital to analyze Dharavi and also Kumbharwada, the nagar on which the 

proposal is located. 

 In the analysis stage, it’s important to understand the history of Dharavi and its 

habitability. On the project stage, it’s equally important to show off the experiences and 

knowledge acquired during the visit to Kumbharwada. 

 The urban and habitation model look forward to answer the needs of the resident 

people through the knowledge acquired during all the process in the making of this thesis.     
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Fig. 19 Mapa esquemático de Dharavi  
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II – 1. Dharavi e o nagar de Kumbharwada 

 1.1 Caracterização geral de Dharavi / Contexto Histórico e Populacional 

 

 Dharavi, um dos maiores, senão o maior bairro de lata da Ásia, é um distrito da 

cidade de Mumbai que cobre cerca de 175 hectares de área (Fig. 19). Localiza-se no 

noroeste da ilha de Parel, uma das sete ilhas que constituem Mumbai, que é a transição da 

zona sul de Mumbai aos bairros mais a norte (Erlandsson, 2008). Este bairro de génese 

ilegal é casa para cerca de meio milhão a um milhão de habitantes, o que torna Dharavi 

num dos aglomerados urbanos com maior densidade populacional do planeta, e por 

consequência com uma carência extrema de espaços públicos. É um bairro frenético e em 

constante mudança, com edificações empilhadas que formam um número incalculável de 

espaços orgânicos. Dharavi é considerada uma zona habitacional, mas existe no entanto um 

grande leque de pequenas indústrias e unidades de manufactura instaladas nesta área.  

 Dharavi é uma das inúmeras áreas de Mumbai que não beneficiou de qualquer 

planeamento urbano, o que faz com que a sua história apenas possa ser contada por quem lá 

viveu toda a vida. Fundado muito tempo antes de Bombaim, com os seus primeiros 

habitantes conhecidos como kolis
17

 que viveram na zona costeira dos terrenos lamacentos 

do estuário de Mahim, junto ao mar árabe (Sharma, 2000). A pesca era o modo de vida dos 

kolis, mas após o estuário de Mahim perder o seu ecossistema de mangues, parte da sua 

área passou a ser uma zona pantanosa o que condicionou vigorosamente os kolis de 

poderem praticar a pesca que tanto prezavam. A falta de regulação do uso do solo 

possibilitou que mais pessoas se instalassem em Dharavi, e com essas pessoas surgiram 

novas industrias como a do curtume, que por volta de 1887 extinguiu o que restava da vida 

marinha do estuário. 

 À medida que a cidade de Bombaim se foi desenvolvendo, grandes massas de 

população foram realojadas pelas autoridades nos limites da cidade, onde se inclui Dharavi. 

Aproveitando o facto de que este pedaço de terra oferecia um tecto para se viver a preços 

acessíveis, outras pessoas também se quiseram estabelecer em Dharavi, abrindo novos  

                                                           
17

 Termo em língua marata usado para descrever uma pessoa que subsiste maioritariamente de actividade 

piscatória. 
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Fig. 20 Localização de Dharavi 
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pequenos negócios (Sharma, 2000). Foram estes novos habitantes que desenvolveram a 

área sem qualquer tipo de apoio governamental. Do ponto de vista social, os vários grupos 

migratórios foram-se dividindo e instalando nos vários nagars
18

 de Dharavi que se 

diferenciam por características como a língua falada, a religião ou até mesmo o tipo de 

profissão exercido. 

 Após a expansão de Bombaim, Dharavi tornou-se numa área cada vez mais central 

na cidade, fazendo com que a pressão exercida sobre esta área aumentasse (Sharma, 2000). 

Nesta altura, a cidade de Bombaim estava ainda muito dependente da indústria de 

manufactura, o que foi crucial para expansão de Dharavi, mais uma vez pela sua capacidade 

de oferecer trabalho e habitação na mesma área, ambos muitas vezes concentrados no 

mesmo edifício ou rua. 

 Por volta de 1980 instalou-se em Dharavi um pequeno negócio, também ele 

informal, de produção de licor. Este negócio trouxe lucro e prosperidade, mas também o 

lado negro de Dharavi que ainda hoje subsiste, como por exemplo: bordéis, casas de jogos e 

tráfico de estupefacientes. Mesmo com o crime sendo um problema para os habitantes, a 

polícia mantém ainda hoje uma postura passiva devido aos lucros que essa vertente de 

negócios traz para Dharavi.  

 Hoje em dia os limites de Dharavi são formados por infra-estruturas que a ligam ao 

resto da cidade, na sua maior parte por linhas férreas. A norte pela estrada que liga Mahim 

a Sion, e a sudoeste por duas linhas férreas (Fig. 20). Estes limites formam um aglomerado 

urbano em forma de coração, com cerca de 175 hectares. Dharavi pode também ser 

compreendida como um aglomerado de mais de 85 bairros distintos, ou nagars (Sharma, 

2000), que por sua vez são subdivididos em unidades mais pequenas (Fig. 21). As linhas 

que dividem estes vários bairros podem assumir a forma de uma simples ruela e 

normalmente são baseadas na história dos padrões de migração, no tipo de indústria 

praticada, na língua ou na religião. No entanto, os verdadeiros limites são apenas sabidos 

pelos habitantes de Dharavi.  

                                                           
18

 Palavra em marati para descrever um bairro cuja comunidade apresenta pelo menos uma característica em 

comum, como a religião, a língua ou a casta. 
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Fig. 21 Caracterização geral de Dharavi 
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Dharavi é um território que cresceu sem qualquer tipo de planeamento (Lantz, 2008). Foi 

criado pelas inúmeras pessoas que, sem qualquer tipo de experiência ou qualificação para 

construir, ergueram os seus próprios tectos como em muitos outros bairros de lata 

espalhados por Mumbai. Devido a este facto, uma variedade incalculável de estruturas e 

formas ergueram-se para dar resposta às necessidades dos habitantes que se queriam 

instalar. Contudo, o crescimento da migração e da natalidade dentro de Dharavi fez com 

que esta se tornasse extremamente densa, possivelmente a mais densa da Ásia. 

 Foram medidas densidades de cerca de 336.643 pessoas por quilómetro quadrado. 

Este tipo de densidade populacional, aliada à falta de infra-estruturas de fornecimento de 

água, electricidade, transportes públicos, saneamento, saúde e outros serviços, não permite 

a existência de condições de vida aceitáveis (Lantz, 2008). Com o tempo, o governo foi 

forçado a reconhecer a existência de Dharavi e todos os problemas a “este” associado, 

ajudando na implementação de electricidade, distribuição de água e casas de banho 

públicas. Ainda assim, Dharavi – como muitos outros bairros de lata de Mumbai – não está 

conectado ao sistema de esgotos da cidade. 

 As zonas urbanas mais congestionadas de Dharavi são onde os problemas mais se 

evidenciam. Problemas como a falta de luz solar, o risco de fogo permanente, assim como 

doenças transmitidas pela água tornam as condições de habitabilidade incrivelmente 

difíceis. Para além destes problemas associados à habitação, Dharavi apresenta também 

severos problemas de tráfego automóvel devido às dimensões das ruas, contando apenas 

com algumas vias ligeiramente mais largas que atravessam as várias partes do bairro. No 

geral, a locomoção dentro do distrito é feita a pé, de mota ou de bicicleta.  
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Fig. 22 Rede viária 

 

Fig. 23 Os nagars de Dharavi 
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 1.2 Contexto social e económico de Dharavi  

 Como referido anteriormente, Dharavi pode ser compreendido como uma área 

constituída por vários nagars (Fig.23). Nagars não passam de bairros que apresentam 

características específicas como a língua falada, a religião, a casta, ou o tipo de profissão 

exercida. Estes podem estar separados entre si por uma simples rua, mas quem tem 

conhecimento dos seus verdadeiros limites são os seus habitantes.  

 Dharavi não se descreve apenas como uma área residencial. É também um centro 

económico informal de grande importância para a cidade (Fig. 24). A capacidade 

empresarial de Dharavi abrange áreas como a indústria de reciclagem, o curtume de peles, o 

trabalho com maquinarias, a carpintaria, ou o fabrico de bens alimentares. Estas indústrias 

não se limitam a servir Dharavi, muito pelo contrário servem toda a cidade. Segundo o The 

Economist, o lucro desta “máquina” de emprego ronda os 500 milhões de dólares 

anuais
19,20

.    

 A economia informal de Dharavi funciona a um ritmo frenético, na qual cada 

indivíduo tenta obter o seu rendimento. Nas várias ruas de Dharavi somos abordados por 

vendedores ambulantes que nos tentam vender tudo, desde malas em pele a simples peças 

de fruta. Por trás desses indivíduos estão as lojas e industrias que representam, tornando 

possível encontrar qualquer coisa, desde pele de alta qualidade importada, a material de 

cirurgia certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
21

. Em 1986 foi realizado 

um estudo pela National Slum Dwellers Federation (NSDF) que confirmou a existência de 

1044 unidades de indústria e de manufactura, grandes e pequenas. Outro estudo mais 

recente realizado pela Society for Human and Environmental Development (SHED) 

registou cerca de 1700 unidades, sendo que hoje em dia esse número está muito maior
22

.  

 

                                                           
19

 Inside The Slums: Light In The Darkness. The Economist. (2005). Jan.25. [Consult. 2014-09-29]. 

Disponível em: http://www.economist.com/node/3599622 
20

 NKHAN, Taran. Mumbai Slum Entrepreneurs Mean Business. Aljazeera. (2013) [Consult. 2014-09-29]. 

Disponível em: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/mumbai-dharavi-entrepreneurs-women-

20139252234886712.html 
21

 SHARMA, Kalpana. Rediscovering Dharavi: Stories from Asia’s Largest Slum. (2000). Penguin Books, p. 

78.  
22

 SHARMA, Kalpana, op. cit. 
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Fig. 24 Os espaços de comércio em Dharavi 
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 No estudo da NSDF registou-se cerca de quarenta e três indústrias de maior escala 

(comparativamente com as restantes). Estas incluem duas produtoras de material cirúrgico 

(uma delas multinacional), uma produtora de pastas de dentes, algumas fábricas de sabão e 

ainda vários espaços de trabalho com peles. Quanto às unidades mais pequenas: cerca de 

152 unidades eram produtoras de produtos alimentares típicos na índia como chiki, papad, 

canna dal; 111 eram restaurantes; 722 faziam reciclagem de lixo; 85 unidades fabricavam 

produtos exclusivos para exportação; e 25 unidades faziam produtos de pastelaria 
23

. 

 São poucos os negócios instalados em Dharavi a beneficiarem de qualquer tipo de 

apoio governamental e a maioria não está sujeito às leis que normalmente se aplicariam. É 

uma situação mutuamente favorável: o governo não tem a preocupação de supervisionar e 

regular toda a diversidade de negócios que se praticam em Dharavi; e as empresas de 

Dharavi podem crescer livremente por se esquivarem às leis a que estariam sujeitas. 

Embora haja essa liberdade no crescimento das empresas, os ganhos obtidos não se 

reflectem em condições de trabalho satisfatórias. As condições dos locais de trabalho são 

deploráveis, os trabalhadores não têm seguro de saúde, há demissões e admissões 

constantes, mas nem os trabalhadores nem as entidades patronais se importam com isso, o 

que interessa é a continuidade da empresa no seio das comunidades e a sua prosperidade 

para que futuros trabalhadores possam dela usufruir 
24

. 
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 SHARMA, Kalpana. Rediscovering Dharavi: Stories from Asia’s Largest Slum. (2000). Penguin Books, p. 
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24

 SHARMA, Kalpana, op. cit. 
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 1.3 As condições de habitabilidade em Dharavi 

 Foram os imigrantes que escreveram a história de Dharavi à medida que se foram 

instalando nesta área. Essa história toma a forma de nagars, ruas e espaços públicos, mas 

acima de tudo edifícios. É possível encontrar várias tipologias habitacionais em Dharavi, 

desde pequenas moradias a edifícios de vários pisos em betão armado. Dessas tipologias é 

importante mencionar as chawls, as kachchas e as puccas. 

  As chawls são edifícios com um ou mais pisos, normalmente constituídas por 

pequenos apartamentos geminados e com condições de habitabilidade péssimas. São 

caracterizadas por terem apartamentos compostos por apenas um quarto com uma zona para 

cozinhar, sendo as casas de banho normalmente partilhadas com os restantes habitantes do 

mesmo piso. Tendo origem entre os anos de 1920 e 1956 quando proprietários de indústrias 

precisavam de fornecer habitação aos seus trabalhadores
25

, as chawls eram indicadas para 

albergarem um trabalhador por quarto, mas com o crescimento exponencial da imigração 

em Mumbai, acabaram por hospedar famílias inteiras num só quarto 
26

.  

 Quanto às tipologias das habitações unifamiliares, é possível indicar as kachchas e 

as puccas. Estas são as duas tipologias mais comuns em Dharavi. Consistem em habitações 

informais, a grande maioria construída pelos habitantes à medida que se foram instalando.  

 Podem considerar-se as kachchas e as puccas como a arquitectura resultante em 

Dharavi. Foi uma arquitectura determinada pelas condições que o local impunha e pelas 

necessidades de quem lá se instalou, por isso mesmo há quem a considere como uma 

espécie de arquitectura vernacular. Em circunstâncias favoráveis este território ter-se-ia 

desenvolvido num processo contínuo de optimização das habitações, aliando a eficiência 

económica, os recursos disponíveis e as melhores soluções construtivas. Mas tendo Dharavi 

se desenvolvido exponencialmente num curto espaço de tempo – mais concretamente 

durante as passadas três gerações – esse processo de experimentação e optimização não foi 

                                                           
25

 GRANBOM, Frida. LJUNGHUSEN, Emeli. Informal Housing Markets and Redevelopment: A Case Study 

of Dharavi. Faculty of Engineering, Lund Engineering (2011) p. 51. 
26

 Municipal Corporation of Greater Mumbai, MUMBAI CITY DEVELOPMENT PLAN 2005-2025, Urban 

Basic Service in Slums, 12.1.1 Types and Origino f Slums in Mumbai. Mumbai (2005). 
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conseguido. Por consequência, estas habitações carecem muitas vezes de boas soluções 

construtivas que normalmente se encontrariam presentes nessa arquitectura dita vernacular. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Chawls de Mumbai 1 

Fig. 28 Puccas em Dharavi 

Fig. 29 Kachcha (esquerda) e Pucca (direita) 

Fig. 26 Chawls em Mumbai 2 

Fig. 27 Puccas em Dobhi Ghat, 

Mumbai 
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 As kachchas são um dos tipos mais abundantes em Dharavi, formadas 

maioritariamente por materiais pouco duráveis como chapa, bambu, telhados de feno e 

peles de animal. As limitações para este tipo de construção em que os materiais naturais são 

primazia, são dadas pelo ambiente que se lhe impõe, neste caso um meio urbano. Muitas 

destas habitações são melhoradas após os habitantes terem alguma estabilidade económica 

através da angariação de materiais que abundam nas redondezas da sua habitação. Esses 

componentes angariados para a casa são consequentemente substituídos por outros de 

maior durabilidade podendo muitas vezes estas moradias serem aumentadas para dois ou 

mais pisos 
27

. 

 Quanto às puccas, são o tipo de construção mais encontrado em Dharavi no que diz 

respeito às habitações unifamiliares. São estruturas feitas com materiais duráveis e 

resistentes às intempéries, como o betão, o tijolo ou os metais. Estas não precisam de tanta 

manutenção como as kachchas, mas a sua construção é significativamente mais cara. 

 A forma destes edifícios e o tipo de construção é bastante uniforme em toda a área 

de Dharavi. Estas habitações não apresentam os padrões típicos de construções 

predominantes em vilas (de onde os residentes normalmente têm origem), assim como não 

correspondem às normas de uma arquitectura formal. À medida que se foram instalando, os 

imigrantes tiveram de adoptar novas práticas construtivas porque os materiais naturais 

utilizados no seu ambiente não se encontravam disponíveis numa zona tão entranhada na 

cidade.
28

 Ainda assim, é possível reconhecer tanto nas kachchas como nas puccas, “traços” 

provenientes da arquitectura típica indiana. Um dos exemplos são as fundações que se 

estendem em plataforma para a parte frontal da habitação. São espaços semiprivados 

adjacentes às habitações usados para descontrair, socializar, para a prática de comércio ou 

mesmo para estender a roupa. Por vezes estes “pedestais” assumem também a função de 

alpendres, conhecidos como verandas. Estas verandas têm o mesmo uso que as plataformas 

anteriormente referidas, mas por serem cobertas protegem esse espaço semiprivado das 
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 Ibidem.  
28

 RAITH, Karin. Development Concept and Guideline for the Upgrading of Dharavi, Mumbai: Dharavi- 

Ground Up. Centre for Urban Planning and Governance in the School of Habitat Studies, TATA Institue of 

Social Sciences. Mumbai (2013) p. 8. 
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chuvas na época de cheias, e costumam também servir para instalar escadas de metal que 

ligam os dois pisos da habitação (quando esta os possui).  

 A forma das casas difere de habitação para habitação. Desde larguras de apenas um 

metro e meio onde só cabe uma cama e um bico de fogão, a casas de dois pisos com espaço 

a mais. As casas são parte da história deste lugar, e as oportunidades variaram de habitante 

para habitante na hora de escolher o lote. Durante a visita a Dharavi, pôde-se constatar que 

muitas habitações não têm luz solar por se encontrarem tão encostadas às demais. O espaço 

percorrível entre as habitações é escorregadio devido às águas residuais que são lançadas 

directamente para a via pública. Os fios de electricidade correm os telhados, rodopiando 

entre as antenas e os beirados, onde por vezes descem em forma de teias de aranha à altura 

da cabeça de um adulto. Nas áreas mais densas de Dharavi os caminhos são tão apertados, 

que cabritos, animais de estimação, nos passam entre as pernas.  

 Os tijolos que compõem as paredes das puccas variam entre estarem ao descoberto, 

ou cobertos por argamassas aplicadas por quem pouca experiência tinha. Vê-se um lado 

tradicional em Dharavi quando se observam as habitações. Mesmo quando apenas a 

fachada é observável, nota-se que cada habitante tentou personalizar a sua casa. Desde os 

vários deuses expostos em nichos, a quadros pendurados, a desenhos e inscrições nas 

paredes ou até mesmo na cor da fachada. Há um sentido de individualidade mesmo nos 

espaços mais compactos onde a luz escasseia. 

 Nos espaços mais abertos vê-se o típico naan, um pão indiano, a secar sob cestas 

viradas ao avesso. As pessoas conversam, trabalham, e movem-se no espaço formado pelas 

habitações. Desde crianças a jogar cricket a donas de casa que escorrem a roupa na soleira 

da porta de casa. O espaço público sempre se formou pelas casas, e nunca ao contrário. A 

casa é o que dá sentido ao tecido urbano e à lógica do espaço.   
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Fig. 30 Caracterização geral de Kumbharwada 

  

 

 

 

 



46 
 

 1.4 Área de intervenção – O nagar de Kumbharwada 

 Kumbharwada
29

 é um nagar de Dharavi conhecido pelas suas ruas e esquinas 

estarem constantemente repletas de potes em barro (Fig.30). Esta comunidade de oleiros é 

das mais antigas de Mumbai, tendo-se estabelecido no início do séc. XIX com imigrantes 

provenientes da região de Saurashtra, no estado de Gujarat, onde a tradição de trabalhar o 

barro é um modo de vida 
30

.  

 Em 1895, cerca de 200 famílias provenientes de Gujarat instalaram-se em Mumbai, 

usando o solo que na altura era perfeito para a prática da olaria. Estas famílias viviam em 

barracas feitas à base de materiais não permanentes, até que em 1912 um grande incêndio 

destruiu essas mesmas habitações. Após este incidente, os “oleiros” pediram terras ao então 

governo Britânico que lhas concedeu num contracto de arrendamento por 99 anos 
31

. Essas 

terras são o actual espaço do nagar de Kumbharwada em Dharavi. Kumbharwada ocupa 

uma área com, aproximadamente, 8 hectares na qual vivem cerca de 1500 famílias, das 

quais mais de 80% vive da olaria.   

 Kumbharwada encontra-se na zona sul de Dharavi, contornado a sul e oeste por 

duas das mais importantes ruas de Dharavi: a 60 Feet Road, e a 90 Feet Road. Ambas estão 

repletas de comércio e de um constante tráfego rodoviário. Já a norte, o nagar é fechado 

pelo cemitério de Dharavi.  

 O perímetro do bairro é definido por habitações que, de forma alternada, se abrem 

para as ruas principais em forma de comércio. Não existe nenhuma entrada principal para o 

nagar de Kumbharwada, existem sim alguns vazios entre as habitações que permitem a 

qualquer pedestre lá entrar. O espaço público de Kumbharwada é definido por vazios em 

forma de corredores divididos por habitações que partilham esses mesmos espaços para 

trabalho e/ou comércio. Nessas zonas centrais, ou corredores, é possível encontrar de tudo:  
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 Khumbar traduzido de hindu significa oleiro, e wada comunidade. 
30

 DESHPONDE, Alok. Dharavi potters shape new destinies. DNA (2010)  acedido a [14/04/2015] em 
http://www.dnaindia.com/mumbai/report-dharavi-potters-shape-new-destinies-1408964 
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 JACOBSON, Marc. Mumbai Shadow City. National Geographic (2007) acedido a [14/04/2015] em 
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/05/dharavi-mumbai-slum/jacobson-text 
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Fig. 34 Fornos em Kumbharwada Fig. 33 Homem a utilizar uma máscara devido ao fumo 

proveniente dos fornos 

Fig. 31 As peças de cerâmica expostas em pleno 

espaço público 
Fig. 32 Espaço público típico da área 

Fig. 36 Kumbhars preparam o forno para cozer as peças Fig. 35 Uma rua típica de Kumbharwada 
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desde as latrinas públicas; os fornos de cerâmica; os amontoados de vasos e potes; crianças 

a brincar; os senhores mais idosos a trabalhar com a roda cerâmica em frente à sua 

habitação; desde pequenas tendas que vendem legumes a tabaco. É no espaço público que 

decorre quase toda a actividade dos kumbhars. Mas tal como no resto de Dharavi, algumas 

áreas de Kumbharwada encontram-se altamente congestionadas e mal organizadas, como 

certas ruas de apenas um metro com extrema falta de luz, assim como valas de esgoto a céu 

aberto em plena via pública. Os kumbhars estão conscientes da falta de espaço desta área, 

principalmente devido aos fornos de onde tiram o seu rendimento. Alguns deles já se 

encontram devolutos e o financiamento para adquirir novos equipamentos é escasso e 

difícil de se concretizar, o que faz com que qualquer investimento tenha de vir directamente 

do seio familiar. 

 Em Kumbharwada o espaço privado é bastante simples e apresenta quase sempre 

uma organização em forma longitudinal. Na frente da habitação encontra-se o espaço de 

comércio e/ou também o de trabalho, seguido depois de cozinha e espaço de estar, com os 

quartos no segundo piso ou no fundo da casa. Em frente da casa ou por trás da mesma 

encontra-se o espaço de trabalho e também os fornos nos quais são cozidas as peças de 

barro.  

 A argila utilizada pelos kumbhars tem características muito próprias. É extraída nas 

cidades de Rajkot, Than e Ahmadabad (pertencentes ao estado de Gujarat de onde os 

kumbhars têm origem), sendo depois transportado para as cidades de Bhiwandi e Kalyan, 

nas imediações de Mumbai, chegando por fim às mãos dos oleiros de Kumbharwada. O 

consumo anual de argila dos kumbhars pode variar dos 400 a 800 quilos por ano quando se 

trata de pequenos produtores, já os grandes produtores podem chegar às 3 toneladas. Ainda 

sobre as condições e métodos de trabalho, os kumbhars privilegiam actualmente o uso da 

roda eléctrica ao invés da roda manual. Isto deve-se ao facto de que aumentam 

significativamente a sua capacidade de produção e de estas rodas eléctricas terem uma 

manutenção de baixo custo. Ainda assim, oleiros com espaços de produção mais pequenos 

acabam por optar pela roda tradicional.  

 Ao longo da última década, o número de oleiros em Kumbharwada tem crescido 

devido às constantes migrações de familiares que procuram também atingir um certo êxito  
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Fig. 37 Habitação unifamiliar de grandes dimensões 

 

Fig. 38 Habitação unifamiliar de pequenas dimensões 
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profissional que nunca poderiam encontrar nas suas vilas. Este facto aumentou não só o 

número de pessoas por habitação, assim como o número de workshops e negócios por 

habitação. Ainda assim, muitas crianças, descendentes dos actuais oleiros residentes em 

Kumbharwada, tendem a querer seguir outros caminhos profissionais para mais tarde não 

terem uma vida de trabalho penoso como a dos seus familiares.  

 Em Kumbharwada, ao contrário de certas partes de Dharavi, a maioria das pessoas 

são bastante felizes com a sua vida e sempre dispostas a ajudar o próximo. O sentido de 

comunidade é bastante forte e a preocupação com o pouco espaço público existente é 

enorme. Ainda que numa enorme confusão e amálgama de acontecimentos que é uma rua 

de Kumbharwada, os kumbhars têm uma grande preocupação em deixar as ruas limpas e 

em condições para quem lá passa e/ou trabalha. Também é possível reparar enquanto se 

passeia nas ruas, que quase todas as portas se encontram abertas durante o dia, o que 

cimenta ainda mais esse sentido de comunidade e de confiança entre vizinhos. Mas não só 

através de higiene e condições de trabalho se justifica esta tentativa de deixar o espaço 

público apresentável. É também uma questão religiosa, pois é dito pelos kumbhars que se 

as redondezas das suas casas estiverem limpas e as portas abertas, a deusa Hindu da 

prosperidade, Lakshmi, entrará nas mesmas.  

 

 

Fig. 39 Esquemas de caracterização da área de intervenção 
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Fig. 40 Espaço público de maiores dimensões 

Fig. 41 Mulher carregando moldes de potes sobre a cabeça 
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II – 2. Projecto urbano e módulo habitacional 

 2.1 Estratégia programática 

 Percebeu-se logo à partida que o projecto teria de se focar numa determinada área 

de Dharavi, tendo em conta a sua enorme área. Aquando da visita ao lugar e da passagem 

pelos vários nagars de Dharavi, tomou-se a decisão de trabalhar sobre o nagar de 

Kumbharwada, visto que foi nele que se focou a maior parte da estadia na Índia. É um 

bairro com características muito próprias, dado que a maioria dos seus habitantes é 

proveniente de vilas que trabalham com o barro.  

 Em termos estratégicos, pretende-se, numa primeira fase, a caracterização e análise 

da área de intervenção - neste caso, toda a área do nagar de Kumbharwada. Através das 

conclusões previamente tiradas, propõe-se um plano que intervenha, fundamentalmente, na 

questão da habitação e espaço público desta área que, assim como restante Dharavi, se 

encontra em condições pouco dignas. 

 O projecto terá duas componentes, um sistema urbano que dê respostas às actuais 

necessidades dos habitantes de Kumbharwada, como por exemplo a criação de espaços 

públicos e espaços verdes, ou o melhoramento das condições laborais dos seus habitantes e, 

por fim, um módulo habitacional que integre e complete esse mesmo sistema urbano. Em 

suma, o projecto terá de estar capacitado com as seguintes características: 

- O sistema urbano terá que tentar corresponder à capacidade populacional do actual nagar 

de Kumbharwada. 

- A organização dos módulos habitacionais projectados deverá estar preparada para 

proteger e incentivar o sentido de comunidade do actual bairro. Deverão portanto, tanto o 

sistema urbano como o módulo habitacional, possuir características inerentes ao modo de 

vida dos kumbhars. Pretende-se um melhoramento significativo das condições de 

habitabilidade através da implementação de módulos habitacionais com capacidade 

evolutiva. 

- Propôr a criação de um segundo nível em forma de passadiço que passe junto às 

habitações. Desta forma não só se cria um espaço público/privado que seria partilhado no 
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máximo entre 3 vizinhos, mas fomenta-se também a relação entre os mesmos. Esta 

proposta tornaria também possível o vazamento do nível térreo que normalmente se 

encontra congestionado com comércio e trabalho.  

- Pretende-se o melhoramento significativo das condições de habitabilidade através da 

implementação de um módulo habitacional capaz de salvaguardar a capacidade de albergar, 

tanto um espaço de trabalho como um espaço privado, tal como nas actuais habitações. Os 

módulos terão uma capacidade evolutiva, podendo vir ou não a ser aumentados sem que a 

forma/função do edifício perca o sentido, e também não pondo em causa a legibilidade e 

coerência do espaço público. 

- Definir no sistema urbano espaços designados ao comércio formal, pequenos 

equipamentos e serviços. Estes devem dar apoio ao nagar de Kumbharwada assim como 

servir as ruas que contornam o nagar.  

- O sistema urbano deverá conter duas redes viárias: uma rede viária aberta à circulação 

rodoviária, e outra não tão assumida e mais rendilhada, na qual consigam aceder veículos 

para responder a emergências, como ambulâncias ou carrinhas de bombeiros.  
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Fig. 42 Proposta Urbana para a área de intervenção 
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 2.2 O modelo urbano 

 Após a visita e posterior análise à área de intervenção, concluiu-se que um dos 

maiores problemas ao nível da escala urbana era a falta de uma rede viária formal que 

viabilizasse os demais tipos de infra-estruturas. No tecido urbano actual de Kumbharwada 

foi possível identificar vários blocos organizados de edificado na zona norte do bairro. 

 O projecto de regeneração urbana desenvolveu-se a partir de três pontos essenciais: 

a implementação de uma rede viária; o desfasamento dos blocos de habitação para criação 

de espaço público; a integração de uma rede lógica pedonal que se ajuste aos fornos e às 

diferentes tipologias. Actualmente a organização das tipologias determina o espaço público 

em forma de grandes corredores nos quais decorrem todas as interacções ao nível social e 

económico. O espaço público em forma de corredores é uma das características que se 

pretende preservar neste projecto de modo a manter essas mesmas interacções. Tendo esse 

objectivo em mente, decidiu-se projectar o sistema urbano segundo os traços que melhor 

caracterizavam a malha antiga. 

 Visto que o projecto se desenvolve num contexto de alta densidade populacional, 

cada quarteirão tipo teria que dar resposta a essa densidade ou aumentá-la. Neste projecto 

pretende-se a estabilização da densidade populacional através da correspondência à actual 

população de aproximadamente 1400 famílias. No novo quarteirão tipo propõe-se 

tipologias de dois pisos que podem conter de uma a quatro habitações por tipologia. Por 

terem dois pisos e um segundo nível que liga de três a quatro habitações em forma de 

plataforma, cada tipologia liberta espaço público que é aproveitado para a criação das redes 

pedonais e de espaços próprios para a prática da olaria. Cada quarteirão tipo pode albergar 

257 famílias, que no total da área inteira correspondem a aproximadamente 1399 famílias. 

 Como referido anteriormente, o espaço público de Kumbharwada está contido em 

fileiras de casas geminadas o que faz com que muitas habitações não tenham iluminação e 

ventilação adequada, para além da inexistência de espaços públicos e de transversalidade 

no tecido urbano. A estrutura do novo quarteirão partiu desse princípio de organização em 

corredores. Começou-se por um conjunto de fileiras maciças de casas organizadas segundo 

a malha antiga, e através da subtracção de módulos e desfasamento dos mesmos procedeu-
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se à criação de espaço público assim como de uma rede lógica de percursos pedonais. A 

organização do edificado em forma de corredores, desta vez desfasados, permitiu espaços 

mais abertos onde se podem encontrar de três a quatro fornos que são partilhados pelas 

habitações mais próximas.  

 

Fig. 43 Esquema de faseamento da proposta 
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Fig. 44 Evolução conceptual da proposta 

  

 Um dos pontos negativos presente em Kumbharwada que se quis alterar são os 

espaços comerciais actualmente inseridos nos extremos das habitações, que acabam por 

privar os espaços de estar (normalmente no centro das habitações) de luz e de ventilação 

adequadas. Para resolver este problema decidiu-se criar uma rede formal para a prática de 

comércio. Esta rede é composta por blocos de edificado próprios para o efeito, localizados 

nos extremos oeste de cada quarteirão, estando na maior parte dos casos ligados às 

habitações adjacentes. Esta rede formal de comércio melhora significativamente as zonas 

de transição do bairro para com o exterior, como a Rua 90 feet, por exemplo. Como 

afirmado no subcapítulo anterior, esta é a rua com mais densidade comercial de Dharavi e 

no panorama actual não existe qualquer tipo de transição entre Kumbharwada e a mesma. 

Estes novos espaços de comércio vêm libertar as casas de serem obrigadas a possuir um 

espaço comercial, visto que, muitas vezes, o comércio praticado não tinha qualquer relação 

com a olaria, ou seja, são espaços que poderão ser arrendados por indivíduos ou empresas 

não pertencentes ao bairro. Para além desta nova rede formal de comércio, procedeu-se 

também à criação de uma segunda rede de comércio, esta mais informal e totalmente gerida 

pelos kumbhars, que se situa já dentro dos quarteirões. Estas ruas mantêm a identidade de 

Kumbharwada na medida em que se podem observar as peças de cerâmica num ambiente 

quase parecido ao de um mercado, em ruas arborizadas e abertas (Fig. 46).  

 A organização das tipologias faz-se segundo três pontos importantes: a sua 

proximidade das redes de comércio; a sua proximidade com os fornos de cerâmica; assim 
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como se estão em zonas mais exteriores do quarteirão ou não. Deste modo, nas tipologias 

paralelas ao edificado que define a rede formal de comércio, encontram-se as que possuem 

maior capacidade comercial, assim como as tipologias com uma zona própria para 

armazenamento de produtos ou peças de olaria. Já no centro do quarteirão tipo, por 

exemplo, as tipologias tendem a ser mais capacitadas de espaços de trabalho devido à 

proximidade para com os fornos. Nas zonas mais exteriores do bairro, ou em zonas em que 

se pretende espaços pedonais mais abertos podem haver casos de tipologias ligeiramente 

mais isoladas onde a capacidade habitacional é máxima (quatro habitações por tipologia) 

devido ao espaço público mais liberto em redor da tipologia. 

 Em suma, o sistema urbano tenta dar resposta às necessidades do modo de vida dos 

kumbhars tornando o espaço público mais dinâmico e coerente nas diversas áreas do bairro. 

A rede comercial aliada à rede viária torna o bairro parte da cidade e mais ligado a esta 

enquanto mantém e privilegia a privacidade do modo de vida dos seus habitantes.     

 

Fig. 45 Organização dos módulos habitacionais segundo um quarteirão tipo 
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Fig. 46 Relação do quarteirão tipo com a rede formal de comércio através dos módulos K0  
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 2.3 Módulo habitacional 

 Os módulos habitacionais foram pensados em conjunto com o sistema urbano, 

estando os mesmos inteiramente ligados.  

 Para a elaboração do módulo habitacional procedeu-se à criação de uma estrutura 

reticulada em perfis de aço HE140B e IPN120 nos quais se desenvolvem os módulos, 

módulos estes que albergam de uma até quatro tipologias habitacionais. A estrutura 

reticulada criada a partir destes perfis atingem no máximo os 8 x 3,40 metros por módulo 

(em planta), sendo que cada um deles se encontra assente numa plataforma estabilizada de 

betão que se adapta a alterações ligeiras no terreno, funcionando também como uma 

espécie de pequeno espaço exterior privado associado a cada habitação. 

 Estando a trabalhar sobre um bairro directamente ligado à produção de cerâmicas e 

sendo as casas dos kumbhars (e da maior parte dos habitantes de Dharavi) feitas através de 

alvenaria de tijolo de burro, foi impossível não desenvolver o projecto do módulo 

habitacional com recurso a materiais desta natureza. Através do estudo das habitações 

típicas de Kumbharwada chegou-se a um modelo que organiza o interior da habitação 

segundo o espaço exterior, isto é, uma organização segundo as interacções de comércio e de 

trabalho que se praticam no exterior. Ainda assim, estes espaços teriam de ser flexíveis o 

suficiente para que as habitações fizessem sentido mesmo que albergassem famílias não 

praticantes de olaria.  

 Existem quatro tipos de módulos denominados por K0, K1, K2 e K3. Cada um deles 

possui um diferente número de tipologias e por consequência diferentes tipos de interacção 

com o espaço público. O K0 é o maior dos módulos em termos de área, contando com uma 

área de trabalho expansível, uma grande zona de armazenamento e a capacidade de abrigar 

largas famílias. Este módulo é o mais comum nas zonas edificadas adjacentes aos edifícios 

da rede formal de comércio. Isto deve-se ao facto de possuir uma grande capacidade de 

armazenamento e uma porta traseira que possibilita interacções a esse nível. Já o K1 é 

módulo mais comum, possuindo duas tipologias (distribuídas por dois pisos) praticamente 

iguais. No piso térreo encontra-se um espaço destinado à prática da olaria, mas visto que as  
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Fig. 47 Tipologias habitacionais que compõem os vários módulos 
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famílias dividem tarefas dentro das várias comunidades de Kumbharwada, não há 

necessidade de todas elas usarem esse espaço para essa mesma finalidade. Nesse sentido, 

algumas poderão usá-lo enquanto zona de estar ou como espaço de comércio, por exemplo. 

Na zona central situam-se as zonas húmidas e de confecção, estando no fundo da casa o 

espaço para dormidas. Este pode ser usado durante o dia como área de estar, visto que na 

Índia é normal o uso de colchões em rolo, podendo estes estar fechados durante o dia para 

maior usufruto do espaço.  

  

 A tipologia K2 é o módulo mais denso, permitindo abrigar 4 famílias. Cada 

habitação deste módulo consiste num espaço quadrado com capacidade para uma cama de 

casal (mais o espaço circundante), assim como uma outra cama suspensa numa simples 

estrutura metálica. As zonas húmidas e de confecção são iguais às das restantes tipologias 

propostas e encontram-se concentradas numa única parede. 

 A tipologia K3 consiste num misto entre um primeiro piso preparado para funcionar 

enquanto habitação e espaço comercial e um segundo piso com habitações iguais às da 

tipologia K2.  

Fig. 48 Perspectiva de uma área com fornos proposta. 
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 Como referido no subcapítulo do sistema urbano, cada módulo contém um segundo 

piso que é acessível através de plataformas inseridas na estrutura dos módulos. Cada 

plataforma conta com a largura máxima de 1,2 metros até á guarda. Esta plataforma tem 

diversos efeitos. Em primeiro lugar permite a criação de tipologias num segundo nível que 

para efeitos de densidade é absolutamente necessário. Em segundo lugar, permite a estas 

tipologias terem um espaço exterior semiprivado e diminuir assim alguma “confusão” na 

via pública.  Ao nível construtivo, como indicado anteriormente, cada conjunto de 

módulos é constituído por perfis metálicos HE140B e IPN120 numa estrutura reticulada, 

assentes numa base de betão. Ao nível de paredes, a utilização do material mais abundante 

no local, a cerâmica, foi fulcral para a viabilização do projecto no que toca à redução de 

custos. O tijolo de burro de medidas 6x8x20 foi o adoptado, seguindo-se uma camada de 4 

centímetros de isolamento em lã mineral e, por fim, placas de gesso cartonado de 2 

centímetros. As tubagens fazem-se à vista, sem recurso a roços, à excepção das tubagens 

associadas às águas residuais.    

 Quanto às lajes e pavimentos, optou-se pela laje aligeirada formada por abobadilhas 

e vigotas. Este sistema permite a redução de custos tal como no caso dos tijolos, visto que a 

produção das abobadilhas poderá ser realizada em Kumbharwada. As vigotas e abobadilhas 

encontram-se cobertas por uma betonilha de assentamento, e esta pode também ser coberta 

por um ladrilho cerâmico de fácil implementação produzido pelos kumbhars. Por cima do 

Fig. 49 Estrutura conjunta de três módulos em perfis de aço HE140B. 
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último piso também se optou pelo sistema de laje aligeirada devido à possibilidade de 

expansão vertical das habitações.  

 

Fig. 50 Esquema (sem escala) de ventilação dos módulos. 

 A cobertura é um dos elementos construtivos do módulo com mais importância 

devido às temperaturas altíssimas a que Mumbai pode estar sujeita, assim como a época das 

monções que se inicia por volta do mês de Junho e só termina em Setembro. A inclinação 

de 25% permite um escoamento eficaz das águas das chuvas, através de um revestimento 

em placas onduladas de fibra de cimento, material que se constatou ser muito utilizado nas 

habitações de Dharavi aquando da visita ao lugar. Essas placas em fibra de cimento 

onduladas encontram-se depois assentes em elementos de madeira próprios para o efeito. 

Entre a cobertura e a última laje encontra-se uma caixa-de-ar obtida através de uma ligeira 

sobreelevação. Espera-se que esta faça o ar fluir até ao lanternim projectado para a 

cumeeira do telhado, ajudando assim no comportamento térmico do segundo piso que está 

muito mais exposto ao sol do que o primeiro (Fig.50).  

 Ainda que se pretenda a produção própria dos materiais de construção no que diz 

respeito às cerâmicas, é importante constatar que a produção maciça de todos os materiais 
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seria uma tarefa olímpica para os kumbhars. Deste modo, pretende-se que uma pequena 

parcela dos tijolos e abobadilhas de cerâmica sejam encomendadas a empresas, mas acima 

de tudo que a restante produção seja feita em plena Kumbharwada.  

 

 

 

 

 

Fig. 51 Imagens 3D da proposta. 
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 Conclusão 

 No início do desenvolvimento deste projecto final de mestrado pensava-se numa 

intervenção geral para a área de Dharavi. Foi com o decorrer do mesmo que se pôde 

constatar que seria um objectivo impossível de se concretizar. Através da visita ao lugar 

verificou-se que os nagars, anteriormente estudados no decorrer da análise teórica, tinham 

demasiadas diferenças quer no tipo de habitação, de espaço público ou de estrutura urbana, 

não esquecendo a imensa área de Dharavi que, por si só, foi um impedimento. Estes factos 

não viabilizavam uma estratégia de intervenção para toda a área de Dharavi. Através do 

reconhecimento desta situação, diminui-se a escala, e optou-se por se intervir num único 

nagar, neste caso Kumbharwada, através de uma análise mais profunda sobre o mesmo.  

 Pensava-se à partida, antes da viagem ao lugar, que Dharavi seria um local de 

extrema pobreza. Mas, nem tudo é o que parece e Dharavi é um bom exemplo disso 

mesmo. O espírito de empreendedorismo é o que mais surpreende. Desde pastelaria, a 

olaria, ao trabalho com peles, tudo se faz em Dharavi. À medida que se estudou esta área, 

percebeu-se que o comércio informal e a capacidade industrial eram elementos de extrema 

importância para os seus habitantes. Foi a partir desses três elementos, também eles 

verificados no nagar de Kumbharwada, que se idealizou grande parte da proposta. 

 A presença dos fornos junto às habitações, assim como a ligação permanente do 

comércio com cada rua estruturou a forma de pensar o edificado e o sistema urbano. Na 

escala do quarteirão tipo, propôs-se duas redes de comércio: uma formal com infra-

estruturas próprias; e uma outra informal que faz parte de cada habitação. Na escala do 

módulo habitacional, teve-se em consideração a relação com o exterior que é vital nestes 

bairros com um alto sentido de comunidade. A ligação frontal que os módulos propostos 

têm com o espaço exterior foi mantida e melhorada. Estas casas-fábrica propostas 

promovem uma melhor relação com os espaços públicos que lhes são adjacentes no novo 

sistema urbano. 

 Concluo dizendo que neste projecto tentou-se, acima de tudo, ser justo. Existe um 

modo de vida com características muito próprias nesta área e pessoas com habitações de 

várias décadas. Quando se intervém nestas áreas deve-se assegurar que o que se propõe 
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mantém o que de melhor já existe, assim como se tem de ser arrojado e ter coragem de 

propor novos elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.329 palavras. 
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