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Introdução: O uso do solo-cimento configura-se hoje como uma alternativa sustentável
e viável economicamente ao ser fabricado com terra crua, material abundante em todo
o planeta, além de não ser necessário o processo de queima, como no tijolo cerâmico,
reduzindo a emissão de gases poluentes e o uso de energia. Apesar de apresentar
propriedades atrativas, ainda não existem metodologias de dosagem e projetos de
mistura definidos como existe, por exemplo, para o concreto onde se é possível estimar
a resistência desejada com base em parâmetros de dosagem. Objetivo: Este trabalho
objetiva um estudo e análise das variáveis determinantes na resistência do tijolo
solo-cimento com base em pesquisa bibliográfica. Metodologia: Para a realização
deste trabalho utilizou-se a revisão de literatura, além de periódicos, manuais da
Associação Brasileira de Cimento Portland sobre o solo-cimento, teses e dissertações.
As teses e dissertações foram determinantes para este trabalho, por apresentar maior
gama de análises e resultados. Resultados: Os estudos até então realizados sobre
solo-cimento mostram a influência de vários fatores sobre a resistência. Observou-se
um aumento  exponencial  da  resistência  à  compressão simples com o aumento da
densidade da mistura, visto que uma maior densidade implica em um maior
compactamento, reduzindo a quantidade de vazios no tijolo. Verificou-se também que
não existe vínculo entre a relação água/cimento e a resistência, embora o teor de
cimento influencie bastante. À medida que se aumenta o teor de cimento, há um maior
contato entre as partículas da mistura, promovendo ganhos substanciais à resistência
que cresce de forma linear e exponencialmente com a redução na porosidade da
mistura compactada.  O teor de umidade influenciou significativamente na resistência
mecânica do tijolo, apresentando uma relação linear até próximo da umidade ótima.
Conclusão: O solo-cimento ainda é muito discriminado devido ao uso habitual do
tijolo cerâmico. Entretanto, seu uso trás benefícios para a construção civil, devido ao
seu processo de fabricação sustentável e por ser um material que apresenta boa
resposta aos esforços solicitados
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