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A FAME DE VIVENDA EN LATINOAMÉRICA. 

Nos países que constitúen Latinoamérica, a maioría do que se constrúe non chega a 

merecer sequera a denominación de vivenda 
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Segundo un estudio da OIT sobre a calidade de vida •" o emprego e as condicións de 
vida dunha cidade melloran constantemente ata chegar á marca do millón de 
habitantes. A partir de ai, as melloras laboráis neutralízanse pola disminución da 
calidade de vida. Mais ala dos dous millóns, increméntanse: o desemprego, a 
criminalidade e o déficit da vivenda." 
E dicir, o incremento da urbanización implica un deterioro da calidade de vida, algo 
evidente ñas macrocidades. 

Todo este proceso concentrador da poboación ten como reverso unha gran proporción 
de territorios deshabitados. Según a CELADE, entre ó 25% e o 50% deste crecemento 
das áreas metropolitanas entre os anos 50-70, debeuse a fortes migracións, 
especialmente femeninas, dirixidas principalmente ós centros industriáis, con 
presencia de siderurxia, petroleiras ou papeleíras. 

1. A TAXA DE URBANIZACIÓN SUFRIU UN GRAN CRECEMENTO 

A taxa de urbanización en América Latina alcanza valores comparables ós das zonas máis 
desenvolvidas do planeta. Esta taxa é debida a dúas razóns: 

1- Crecemento Demográfico 
Entre os anos 1950-70 foi a rexión do mundo na que mais rápidamente creceu a 
poboación. 
Aínda que entre os anos 60-80 baixou a natalidade nestes países, a mortalidade 
infantil disminuiu. 
Ó mesmo tempo, a taxa de mortalidade xeral baixou nalgúns case á mitade, debido 
ós avances alimentarios, médicos e hixiénicos. 

2- Explosión Urbana. 
No ano 1980 case o 60% da poboación latinoamericana vivía en cidades de máis 
de 20.000 habitantes, ocupando somentes o 1% do territorio. A previsión para o 
ano 2000 e dun 75,7% de poboación urbana. 
Desa porcentaxe, o 30% vive concentrada en 12 aglomeracións urbanas de máis 
de 2,7 millóns de habitantes, como indica o gráfico. No ano 2000, 100 millóns de 
persoas vivirán hacinadas ñas sete grandes cidades, mentres que as cidades 
medias, de máis de 100.000 habitantes agrupaban uns 128 millóns de habitantes 
no ano 1980, prevéndose para o 2000 a duplicación desta taxa. 
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2. A NECESIDADE DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS É ABRUMADORA E CRECENTE. 

Datos: 

Segundo a CEPAL, América Latina ten un déficit actual de 35 milións de vivendas. 
Cada ano se necesitan máis de dous milións e medio de vivendas novas (2.626.625), 
pero a realidade constructiva non chega ó millón e medio de novas vivendas ó ano. 
Isto significa que os asentamentos precarios están crecendo case o doble do que 
crecen as áreas urbáns consolidadas. 
Estes Asentamentos duplicaron a sua población en menos dunha década. 

No ano 1980 verificábanse as seguintes condicións en América Latina: 
- Dúas de cada tres vivendas atópanse por debaixo do estándar mínimo 

de habitabilidade 
- A metade das vivendas non teñen instalacións sanitarias 
- Dúas de cada cinco vivendas non tiñan electricidade. 

Criterios para describir o déficit habitacional: 

Séguense dous criterios para establecer as necesidades de vivenda: 

1- Precariedade 
Táñense en conta as deficiencias constructivas e de servicios, e 
plantéxanse coma precarias as vivendas que teñen só unha ou ningunha 
das seguintes condicións: 
- que teña abastecimento de auga na vivenda 
- que teña retrete con descarga e máis desaugue das augas negras á 

rede de saneamento 
- que o chan non sexa de térra 

2- "Hacinamiento" 
Defínese como cuarto un lugar onde poner unha cama, se non é un 
corredor 
Fálase de "hacinamiento crítico" cando hai mais de dúas persoas por 
cuarto, e "hacinamiento semicrítico" cando hai entre 1,5 e dúas persoas por 
cuarto. 
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O PROBLEMA 

3. O SECTOR INFORMAL É O GRAN CONSTRUCTOR DE AMÉRICA LATINA 

Todo este proceso de urbanización é moi diferente a outras zonas do planeta, e polo tanto 
as solucións tradicionais que nos aplicamos, a planificación do territorio, a construcción de 
vivendas sociais, etc, son inviables: Os pobres, na sua búsqueda da supervivencia, 
encontraron uns caminos informáis a través de estructuras sociais creadas por eles 
mesmos. 

Os países mais pobres, ademáis, teñen ó problema da Débeda Externa. O peso deste 
problema afecta á vivenda na medida que os Estados non son capaces de dar resposta as 
necesidades habitacionais por falta de medios e presupostos (entre outras cousas). Según 
a CEPAL, a Débeda Externa de América Latina, no ano 1989, era de 402.560 millones de 
dólares USA (máis de 80 billóns de pesetas) 
Pódese dicir que en América Latina, e seguindo o refrán, todo recen nacido, en lugar dun 
pan baixo ó brazo, ven cunha débeda de mil dólares. 

Por iso, as solucións ós problemas da falta de vivenda e da infravivenda pasan polas 
solucións da autoconstrucción e do sector informal, aplicando materiais e técnicas 
autóctonas. En todo caso, solucións novas e distintas que nazan da comprensión da 
realidade latinoamericana. 



Exemplo dun país concreto: 

„ -r» ^ 0 l Í í a é uT d 0 S p a í S e S d a á r e a c o n m e n o r P L B - Pero P°d e dar unha idea da 
gravidade do problema con estes datos da situación urbana nos anos oitenta (a situación no 
campo e aínda peor): v 

- O 79% da población habita en vivendas a razón de máis de 5 persoas 
por dormitorio. 

- O 96,8% da población habita en vivendas á razón de dúas ou máis 
persoas por dormitorio. 

- Ó 42,8 % da poboación viven en vivendas dun só dormitorio. 
- O 32,4% da poboación vive en vivendas sen dormitorio. 
- O 60% da poboación non recibe auga pola cañería (teñen que ir ó pozo 

o río, ou ós camións cisterna). 
- Máis do 78% da poboación non ten sistema de eliminación de auqas 

residuais. 
- O 65% das vivendas non teñen electricidade. 
- O 40% das vivendas non teñen cocina independente. 
- O 92% da poboación non ten ducha na vivenda. 



O PROBLEMA 

O PROBLEMA DA VIVENDA E DA POBREZA NON PRESENTA SÍNTOMAS DE 
MELLORÍA. 

Segundo a CEPAL(*), nos anos 80 había uns 140 millóns de latinoamericanos vivindo na 
pobreza, o que representa o 35% da poboación. 
As previsións eran de que no ano 2000 habería uns 170 millóns de pobres na América 
Latina, dos que máis da mitade vivirían ñas cidades. É dicir, que de catro habitantes 
urbanos, un será pobre, mentres que no rural, a metade da poboación será pobre. 
Todas estas persoas non gañan o suficiente para comer, polo que non teñen fondos para 
dedícalos á vivenda. 

Cremos, por riba dos sinais de enquistamento dos problemas, que a vontade e o traballo 
fan necesaria e posible a esperanza. 

Fonte: 
Salas Serrano, Julián. Contra el hambre de vivienda. Soluciones tecnológicas 
latinoamericanas. CYTED-D. Editado por Escala, tecnologías para viviendas de interés 
social. Bogotá, 1998. 

(*) CEP AL - Comisión Económica para América Latina 


