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Resumo: Este trabalho tem o intuito de suscitar questões que orbitam a discussão en-
tre redução e emergência na ciência, especificamente algumas aproximações matemáticas que 
foram fundamentais para a aurora da mecânica estatística. Analisou-se parte da trilha deixada 
pela teoria cinética da matéria, proposta por Maxwell e Boltzmann, a partir de meados do sécu-
lo XIX e sua evolução até um determinado modelo do século XX. Pontos prós e contras a redu-
ção da termodinâmica à física estatística foram levantados. Nosso estudo focou-se na Segunda 
Lei da Termodinâmica, onde aconteceram necessárias incursões no campo das aproximações, 
ou condições de contorno, para que uma possível redução alcançasse bons resultados. As con-
sequências de algumas aproximações tornam-se alvo de discussões até os dias atuais, como é o 
caso da Hipótese de Independência Estatística, conjectura apresentada por Maxwell e usada por 
Bolztmann, que serviu para melhor fundamentar o famoso Teorema H contra vigorosas críticas 
apresentadas a época. Especulações a respeito de qual seria a causa do Caos Molecular também 
são rapidamente relatadas. Finalmente mostramos um modelo que a posteriori viria ficar conhe-
cido como BBGKY, referente as iniciais dos físicos Born, Bogoliubov, Green, Kirkwood e Yvon, 
apresentado a partir da segunda metade do século XX, cujo intuito foi o de ser um modelo mais 
geral que o modelo apresentado por Boltzmann na descrição da dinâmica de um grande núme-
ro de partículas, referente a termodinâmica de não equilíbrio.

PAlAvRAs-CHAves: Redução, Termodinâmica, Mecânica Estatística

1 — Aproximações e modelos
A importância das aproximações na ciência foi percebida claramente por Galileo Galilei, ao 

desprezar o efeito da resistência do ar na sua lei da queda livre. Aproximar é desconsiderar efei-
tos que contribuem de maneira reduzida para a descrição de um fenômeno ou de um experi-
mento. Em química uma aproximação muito utilizada é a de considerar como iguais, molarida-
de e molalidade em soluções aquosas (Camargo, 1998, p. 248). 

Na física, para corpos que não sejam extremamente massivos, nem possuam velocidades pró-
ximas a da luz, não há necessidade de utilizarmos teorias relativísticas, bastaria a aproximação 
newtoniana. No entanto, cabe aqui uma ressalva, apesar da maioria dos físicos considerarem 
que a teoria newtoniana seja uma aproximação da teoria da relatividade (Weinberg, 1972, cap.7; 
Brown, H.I, 1976, p.382 – 85 e Rivadulla, 2004), alguns filósofos da ciência, como Feyerabend 
(1981, p.16) e Kuhn (1987, p.135 – 136), discordam veementemente, argumentando que as teorias 
são incomensuráveis, pois adotam pressupostos conceituais distintos. Essa discussão está longe 
de findar, mas não a trataremos aqui pois fugiria do escopo deste trabalho. 
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Algumas vezes chega-se ao ponto em que não há opção a não se recorrer ao “ato de aproxi-
mar”, e um bom exemplo disto aconteceu na descrição dos autoestados e autovalores para os 
elementos da tabela periódica. Inicialmente obtiveram-se soluções analiticamente exatas para a 
equação de Schrödinger, não relativística, relacionada ao átomo de hidrogênio. No entanto, con-
forme se aumenta o número atômico e os átomos ficam mais complexos, tem-se que utilizar de-
terminadas aproximações (de campo central, método de Hartree-Fock, etc.) para obter teorica-
mente os autovalores de átomos multieletrônicos. 

Associado às aproximações está o uso de modelos, que são representações simplificadas da re-
alidade estudada. No século XIX, considerar que um átomo era uma esfera elástica era uma “hi-
pótese”, mas hoje, ao sabermos com muito mais detalhe a estrutura de um átomo, se considerar-
mos que o mesmo é uma esfera elástica, estaremos usando um “modelo”. 

Geralmente quando descrevemos um fenômeno natural pela primeira vez, tentamos estabe-
lecer as relações entre este sistema e os elementos que o cercam, de maneira a encontrar uma 
regularidade ou uma lei envolvendo aquele fenômeno. Ao fazer isso, geralmente elaboramos 
um modelo científico. Por exemplo, no estudo de fenômenos optoeletrônicas em semiconduto-
res, inicialmente considerou-se que os elétrons que se movem no material interagem de acordo 
com a lei de Coulomb de atração eletrostática. Em 1923, Debye & Hückel elaboraram um mode-
lo no qual os elétrons eram blindados pelo meio dielétrico, o que levou à introdução na lei de 
Coulomb de um decaimento exponencial (com a distância). Este modelo melhorado foi então 
adaptado para semicondutores. Conwell & Weisskopf (1950) consideraram o espalhamento de 
elétrons em impurezas por meio de um modelo semiclássico (ou seja, parcialmente quântico). 
Outros modelos mais detalhados foram sendo elaborados, à medida que materiais mais comple-
xos e dopagens mais sofisticadas foram sendo estudados experimentalmente. O modelo de Taki-
moto (1959) introduziu correlações entre os elétrons, e desta forma obteve melhores ajustes de 
curvas aos dados experimentais (ver HALL, 1962). 

No presente trabalho, explorarei aproximações e modelos na teoria de não equilíbrio da Me-
cânica Estatística. Outro tema associado a esses conceitos é a questão da redução de uma teoria 
mais macroscópica, como Termodinâmica, a uma teoria microscópica, como a Mecânica Esta-
tística. A Termodinâmica é uma teoria “fenomenológica” (Chibeni, 1999), tendo sido considera-
da uma área autônoma da física. No entanto, alguns físicos tinham como meta reduzi-la a uma 
teoria “construtiva”, ou seja, desenvolvê-la a partir da Mecânica Newtoniana. O ponto em de-
bate acabou sendo a 2ª Lei da Termodinâmica, que descreve o comportamento irreversível dos 
sistemas macroscópicos, expresso na tendência desses sistemas a entrarem em equilíbrio em 
um estado que maximiza a entropia. Muitos físicos buscaram reduzir esta lei às leis que regem 
um sistema de moléculas que interagem de maneira reversível. A partir de James Maxwell e Lu-
dwig Boltzmann, ficou claro que tal redução só poderia ocorrer de maneira estatística, ou seja, 
em certos intervalos curtíssimos de tempo a entropia de um sistema isolado poderia diminuir. 

De qualquer maneira, o sonho de reduzir uma teoria a outra só poderia ser levada a cabo 
por meio de aproximações sucessivas. “Não há nenhuma lei física que imponha restrições para 
que algum dia entendamos uma célula do ponto de vista quântico. Nossa limitação reside em 
modelos e ferramentas” (Weinberg, 2001). A crítica ao sonho reducionista é feita pela corren-
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te de cientistas que defende que as propriedades macroscópicas emergem de uma maneira que é 
impossível de prever. Tal debate foi examinado em trabalho anterior, e não será explorado aqui 
(Gatti & Pessoa, 2012). 

2 — A aproximação da teoria cinética dos gases
As tentativas de explicar as propriedades macroscópicas de gases a partir de um modelo atô-

mico iniciaram-se com Daniel Bernoulli, em 1738, que relacionou a pressão de um gás à veloci-
dade que suas moléculas teriam. Vários cientistas redescobriram essa relação e aquela envolven-
do temperatura, constituindo os inícios da Teoria Cinética dos Gases (Brush, 1986). 

Em torno de 1850, as duas leis fundamentais da Termodinâmica foram estabelecidas: con-
servação de energia e aumento de entropia. Foi William Thomson quem propôs, pela primeira 
vez, a ideia da morte térmica do universo. Como o calor tende a ir de corpos quentes para cor-
pos frios, o universo tenderia para uma situação futura em que sua temperatura seria uniforme, 
estando assim “condenado a um estado de repouso absoluto”, nas palavras de Helmholtz. Clau-
sius (1867) também defendeu a concepção de um “estado de morte sem mudança”, ao passo que 
Rankine tentou dar argumentos contrários, com base na ideia de que o universo conteria fron-
teiras refletoras (Harman, 1982, pp. 66 – 71). Posteriormente, Arthur Eddington já influenciado 
por um conceito mais maduro de entropia, postularia a possibilidade de o universo seguir um 
caminho definido, guiado pela chamada flecha do tempo.

Após o estabelecimento da Termodinâmica, Rudolph Clausius voltou-se para a Teoria Ciné-
tica. Em um artigo cujo título era “Sobre a natureza do movimento que chamamos de calor” 
(1857), propôs um modelo mecânico-molecular para o calor, supondo que a energia do gás era 
constituída não somente pelo movimento de translação das moléculas, mas também pelos mo-
vimentos de rotação e vibração.

Em 1858, o meteorologista holandês Christoph Buys-Ballot formulou uma crítica que hoje 
é, às vezes, chamada de “paradoxo do perfume”. Consiste de inquirir Maxwell e Clausius de 
por que não sentimos imediatamente o cheiro de um frasco de perfume sendo aberto no can-
to de uma sala, caso estejamos no outro canto, uma vez que as estimativas das médias de ve-
locidade molecular, já contempladas então pelos modelos cinéticos, passavam de 400 m/s.

A resposta foi dada utilizando-se o conceito de livre caminho médio. Clausius mostrou que 
haveria um intervalo de tempo não desprezível até que as moléculas contidas no recipiente 
chegassem à narina do observador, porque esta molécula iria chocar-se com outras presen-
tes no ambiente, levando assim certo tempo para sair de um determinado ponto da sala até 
outro canto. Sua hipótese continha uma aproximação que apenas uma partícula se moveria, 
enquanto as demais estariam em repouso.

Em 1860, James Clerk Maxwell iniciou suas importantes contribuições para a teoria cinéti-
ca, estudando a natureza das possíveis colisões moleculares. Sua teoria também voltou atenção 
pela primeira vez ao caráter probabilístico destas colisões, estabelecendo uma distribuição (qua-
se normal) estatística das velocidades moleculares em um gás, considerando como probabilisti-
camente independentes as velocidades nos eixos x, y e z. A constatação experimental direta des-
ta lei da distribuição de velocidades só seria obtida em meados do século XX. Um dos trabalhos 
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mais conhecidos é o de Miller & Kusch (1955), onde o elemento usado para obter o famoso his-
tograma de velocidades foi o gás de tálio.

A primeira aplicação da lei de distribuição de Maxwell foi com relação à viscosidade dos ga-
ses. A teoria cinética previa que a viscosidade seria independente da densidade, e os dados expe-
rimentais da época pareciam sugerir o contrário. Maxwell e O.E. Meyer realizaram experimen-
tos que confirmaram essa independência. A teoria de Maxwell também foi usada para explicar 
os fenômenos da condução térmica (que, de maneira contraintuitiva, não depende da densida-
de) e a difusão (Brush, 1986, p. 191 – 2). Nota-se que tais fenômenos de transporte são casos de 
termodinâmica fora do equilíbrio. 

Em 1867, diante da crítica especialmente de Clausius, Maxwell teve que aperfeiçoar sua teo-
ria, reconhecendo certa “precariedade” em suas hipóteses anteriores para obter a função de dis-
tribuição de velocidades. Agora seus argumentos envolviam a consideração de que há uma força 
central repulsiva entre as partículas, proporcional à quinta potência em relação a suas distâncias. 
Um dos mais importantes argumentos desta nova proposta é a troca da suposição de indepen-
dência dos eixos ortogonais (x,y,z) pela suposição de que há uma independência de movimentos 
entre cada colisão que as moléculas sofrem. Maxwell preocupava-se com a distribuição de velo-
cidades em equilíbrio, para tempos muito longos. Faltava saber como uma função distribuição 
mudava em direção ao equilíbrio, tarefa que seria levada a cabo por Boltzmann.

No quadro abaixo há uma pequena síntese da evolução histórica da Teoria Cinética da Ma-
téria (ver Brush, 1986).

cientiSta ano contribuição

D. Bernoulli 1738
Primeiro a propor um modelo microscópico para gases, relacionando 
pressão e velocidade das moléculas.

Herapath 1820
A ele é atribuído a primeira relação entre movimento de gases e tempe-
ratura.

Waterson 1843
Propõe diferentes tamanhos moleculares. Obtém a relação entre pressão 
e colisões moleculares.

Kronig 1856
Propõe que as moléculas não oscilam em torno de uma posição de equi-
líbrio e movem-se com velocidade constante. “Popularizou” as idéias da 
Teoria Cinética, influenciando Clausius e Maxwell.

Clausius
1857 – 

60

Moléculas oscilam e possuem velocidade constante. Introduz o conceito 
de livre caminho médio. Desenvolve e formaliza o conceito de Entropia.

Maxwell 1860
Influenciado pelas Teorias Probabilísticas, propõe que as moléculas pos-
suem não só diferentes velocidades, como também estão distribuídas 
numa função de caráter estatístico.

3 — O teorema-h de boltzmann
Apesar da grande evolução que tais modelos tiveram, faltava explicar, com elementos me-

cânicos, a 2a Lei da Termodinâmica, que descreve o aumento da entropia. Como explicar que 
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as propriedades térmicas de um corpo macroscópico rumam, em um sentido “preferencial”, de 
maneira irreversível, para um estado de equilíbrio, sendo que as moléculas obedeceriam a um 
dos fundamentos da mecânica newtoniana, a invariância por inversão temporal, que exprime 
processos reversíveis? Por que uma gota de café colocada num copo de leite leva sempre a uma 
condição futura de tornar o copo mais escuro por inteiro, difundindo-se ao leite, mas nunca ob-
servamos o caminho contrário, ou seja, um copo contendo uma média (leite e café) voltar a ficar 
com uma parte somente de leite e outra com café?

Foi Ludwig Boltzmann, influenciado pelos artigos de Maxwell, quem desenvolveu um tra-
balho crucial para que esta pergunta fosse respondida. Boltzmann iniciou em 1866, aos 22 anos, 
seu desafio de escrever uma equação que conciliasse a simetria microscópica com a assimetria 
macroscópica. Inicialmente, Boltzmann tinha a ambição de obter um conjunto completo de va-
riáveis que representasse o sistema. Sabe-se que seu ímpeto para completar tal objetivo diminui-
ria depois de seu contato mais próximo com o trabalho de Maxwell. Boltzmann explicitou suas 
ideias num artigo de 1866: “O objetivo do presente artigo é estabelecer uma prova puramente 
analítica e geral da segunda lei da termodinâmica, bem como descobrir o teorema da mecânica 
que a ela corresponde. ” (Boltzmann, 2005, p. 186)

Seu primeiro passo foi desenvolver um modelo que contemplasse a evolução de um gás de 
um estado de equilíbrio a outro. Para tal foi levado a derivar a primeira equação cinética para os 
gases. As considerações iniciais eram que um gás era formado por esferas rígidas que colidiriam 
com a parede do recipiente de maneira elástica. Tecnicamente, Boltzmann elaborou seu modelo 
com referência ao conceito de espaço de fase em seis dimensões (três de espaço e três de momen-
to), assim a função distribuição de probabilidades fica dependente de dx, dy, dz e dpx, dpy e dpz. 

Posteriormente, até chegar ao objetivo de determinar uma equação que fosse suficiente-
mente sólida para explicar a entropia, Boltzmann passou seis anos num processo de maturação, 
aperfeiçoando as propostas de Maxwell. Em 1872, data da publicação de sua equação, Boltzmann 
contava somente com elementos mecânicos para sua tese, mantendo-se fiel as suas ideias já ex-
plicitadas em 1866, quando da publicação de seu primeiro artigo (os elementos probabilísticos 
seriam justificados mais tarde). Como consequência, conseguiu desenvolver uma equação ín-
tegro-diferencial que simularia a evolução da função distribuição das velocidades das partícu-
las. Desta forma, fundamentos mecânicos foram conectados com a 2ª Lei da Termodinâmica. 

Em 1868 a elaboração de uma equação de transporte que descreveria como a função de 
distribuição de partículas evoluía temporalmente, foi um passo importantíssimo a caminho 
da redução. O caminho adotado para chegar a sua equação de transporte passava por um ela-
borado cálculo de colisões entre esferas duras, considerando as respectivas conservações de 
momento e energia dentro da região de choque1.

A seguir apresentam-se algumas das aproximações que Boltzmann precisou dispor na ela-
boração de sua equação:

— As colisões serão somente binárias.

1 Para os detalhes do cálculo, ver Huang (1987, p. 83), Tolman (1979, p. 136) e Salinas (2005).
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— O alcance da força de interação entre as partículas é muito menor que o seu livre cami-
nho médio.

— A função distribuição é homogênea no volume do alcance da interação.
— A equação é válida para baixa densidade dos gases.

Mas foi com a publicação de seu artigo em 1872, que Boltzmann finalmente estabeleceu com 
seu Teorema H, uma teoria microscópica que tivesse relação direta com a 2ª Lei da Termodinâ-
mica. Definiu a função, onde H seria a entropia com sinal trocado (H = - S/k�) e f(v) descreve 
uma função distribuição de velocidades das partículas. Boltzmann mostrou então que dH/dt ≤ 
0, ou seja, a variação da entropia era sempre maior ou igual a zero, nominando H como o cor-
respondente mecânico da entropia S. 

Desta forma, foi atingida a meta de encontrar uma função que possui uma direção temporal 
privilegiada. Com isso, Boltzmann convenceu-se de ter estabelecido uma conexão direta e con-
sistente entre o comportamento do mundo micro e os fenômenos do ambiente macro. Com sua 
equação e teorema, conseguiu descrever qual a direção tomada por um estado inicialmente fora 
do equilíbrio, em direção ao equilíbrio. 

Após sua publicação, o Teorema sofreu duas sérias críticas separadas por aproximadamente 
20 anos. A primeira delas surgiu em 1876, e ficou conhecida como o Paradoxo da Reversibilida-
de (Umkehreinwand) apresentada por J. Loschmidt quando da publicação de um artigo, que con-
testava as bases mecânicas que serviam de alicerce para o teorema H. Sua crítica era fundamen-
tada no fato de que os princípios mecânicos são reversíveis temporalmente. Assim, um gás que 
estivesse primeiramente contido numa metade de uma caixa, e depois evoluísse para um estado 
de equilíbrio após um tempo ∆t, por princípios mecânicos teria a condição de voltar à primeira 
metade, invertendo os sinais das velocidades de todas as suas partículas, num novo intervalo de 
tempo ∆t. Assim, um sistema que estava com baixa entropia iria para uma configuração de má-
xima entropia (ocupando a caixa integralmente) para depois a reversibilidade levá-lo novamente 
a baixa entropia. Um primeiro ponto levantado por Boltzmann era o fato de mesmo num peque-
no volume, que contivesse poucas moléculas, a probabilidade de que todas tivessem seus sinais 
invertidos seria extremamente pequena.

A crítica de Loschmidt se mostrou correta; o erro de Boltzmann foi não ter percebido a im-
portância de sua suposição de independência estatística (Stosszahlansatz), ao considerar que a fun-
ção distribuição poderia ser fatorada: f(x,v₁,v₂,t) = f(x,v₁,t).f(x,v₂,t). Esta aproximação pode ser in-
terpretada como a exclusão de qualquer tipo de interação entre as partículas antes ou depois do 
choque, ou seja, as partículas em choque não teriam nenhuma correlação. Tal aproximação foi 
essencial para a derivação de Boltzmann, mas ela levou a um resultado errôneo. 

Uma maneira de justificar esta aproximação seria invocar uma hipótese de Caos Molecular, 
que discutiremos na seção seguinte. Isso garantiria que sistemas macroscópicos mantivessem 
sua irreversibilidade, pois haveria uma causa física que destruiria qualquer correlação entre as 
partículas antes e depois do choque. Como fazem parte agora de eventos independentes, após 
cada colisão as partículas seriam acometidas de alguma forma de “amnésia”, ignorando de onde 
vieram, portanto sendo improvável sua reversão ao ponto inicial.
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A partir da crítica de Loschmidt, Boltzmann em 1877 propôs aquela que ficou conhecida 
como sua mais famosa fórmula, escrita por Planck da seguinte maneira, bem conhecida dos li-
vros didáticos: S = k�⋅ln Ω. A entropia S de um macroestado é proporcional ao logaritmo de Ω, 
o número de estados microscópicos consistentes com o macroestado (“configurações”, na ter-
minologia de Boltzmann, ou “complexões”, para Planck). A constante de proporcionalidade é a 
constante de Boltzmann k� (ver discussão em Aurani, 2009). A definição probabilista de entro-
pia atribui ao estado mais provável o maior valor da entropia. Porém, um estado fora do equi-
líbrio passa a ter certa probabilidade de ocorrência, mesmo ínfima, diminuindo a entropia do 
sistema. Boltzmann substituiu assim a sua abordagem determinista associada ao teorema H por 
esta visão estatística. A 2ª Lei da Termodinâmica deixou de ser uma lei estrita da Física, e pas-
sou a ser uma lei estatística. 

Em 1896, outra crítica pesada foi dirigida ao teorema H, proposta pelo físico e filósofo Ernest 
Zermelo, ex-aluno de Max Planck (que influenciou fortemente seu orientando, ver Brush, 1986, 
p. 632 – 44). Conhecida como paradoxo da recorrência (Wiederkehreinwand, em alemão), ele se 
baseou em um teorema fundamental da mecânica clássica, desenvolvido pelo matemático Hen-
ri Poincaré, no ano de 1890. Em linhas gerais, a tese de Poincaré afirmava que um sistema mecâ-
nico sob a ação de forças conservativas, no espaço de fase, obrigatoriamente passará, após um 
tempo t finito, tão próximo quanto se queira de ponto onde se encontrava em t = 0. 

O teorema de recorrência mostrava que o teorema H não poderia ser correto. Dado qual-
quer sistema termodinâmico isolado, mesmo que inicialmente em um estado fora do equilíbrio, 
ele voltaria a este estado inicial depois de um determinado tempo finito, de forma que a entro-
pia acabaria diminuindo, o que claramente vai em direção contrária ao previsto pelo teorema H. 
Isso confirmava a impossibilidade de fundamentar a irreversibilidade da Termodinâmica com 
base exclusivamente nos elementos da mecânica clássica, como pretendia o teorema H. Nova-
mente, foi a suposição de independência estatística que fez com que o teorema H não contem-
plasse a recorrência.

A essa altura, porém, Boltzmann já podia se servir de sua abordagem estatística, e fez uma es-
timativa do tempo de recorrência para um número de 1018 átomos num volume de 1 cm3. Quan-
to tempo levaria para que um ponto no espaço de fase retornasse a sua posição inicial? Neste 
caso, para 1018 partículas, o tempo de recorrência achado foi de segundos (Huang, 1987, p. 90).

4 — A hipótese do caos molecular
Os trabalhos de Boltzmann despertaram interesse no Reino Unido, onde na década de 1890 

vários físicos, como E.P. Culverwell, G.H. Bryan e S.H. Burbury examinavam a demonstração 
puramente mecânica do teorema H, resultando em diversas publicações na Nature. Tornou-se 
claro para eles que algum princípio adicional teria que ser adicionado, quer de natureza estatís-
tica, quer uma interação com o éter luminífero. O próprio Boltzmann visitou uma reunião da 
British Association for the Advancement of Science, em Oxford em 1894, e passou a participar ativa-
mente das discussões. Neste ano, Burbury publicou um trabalho na Nature sugerindo explicita-
mente que um processo físico, que chamou de “condição A” poderia ser responsável pelo fato 
de a entropia raramente diminuir:
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Penso que a resposta para isso seria que qualquer sistema material recebe distúrbios de origem ex-
terna, cujos efeitos, vindos aleatoriamente, produzem a própria distribuição de coordenadas que é 
requerida para fazer H diminuir. Assim, haveria uma tendência geral para H diminuir, apesar de ser 
concebível que ela possa aumentar em casos particulares (Burbury, 1894, apud Brush, 1986, p. 621).

Culverwell passou a criticar todas as tentativas de defender o teorema H, incluindo as solu-
ções propostas para o paradoxo da reversibilidade. Neste ponto, em 1895, Boltzmann escreveu 
uma carta à Nature ressaltando a sua concepção probabilista, e admitindo que o valor de H pode 
aumentar ocasionalmente acima do valor mínimo (ou seja, a entropia pode diminuir ocasional-
mente). Assim o teorema H não seria refutado, mas apenas ficaria clara a sua natureza probabi-
lista (BRUSH, 1986, P. 623).

No primeiro volume de seu Vorlesungen über Gastheorie (1895), Boltzmann adotou o postula-
do A de Burbury, dizendo que o estado do gás está “desordenado molecularmente”, e que tal su-
posição é fundamental não só para a derivação do teorema H, mas também para cálculos de vis-
cosidade, condutividade térmica etc., e para a fundamentação da distribuição de equilíbrio de 
Maxwell (Brush, 1986, p. 625). 

Burbury continuaria insistindo em 1903 na necessidade de supor a aleatoricidade trazida pela 
hipótese da “desordem molecular” para derivar a irreversibilidade. Sua tese seria criticada no 
mesmo ano por James Jeans, que a considerou “ilógica” (Brush, 1986, p. 651). 

Nesta altura, a concepção alternativa de Willard Gibbs abria uma nova perspectiva ao pro-
blema. Gibbs considerou que um coletivo de estados (ensemble) se aproxima do equilíbrio não 
devido a um elemento de aleatoricidade no comportamento molecular, mas para o fato de que 
o escoamento no espaço de fase produz uma mistura (mixing) que progressivamente impede o 
observador macroscópico de discernir os detalhes do sistema.

Gibbs lançou mão de uma analogia com um líquido transparente em que se joga uma gota de 
tinta colorida insolúvel. Ao misturar o líquido, a gota manteria o seu volume, mas iria se espa-
lhando em finíssimos tentáculos, até desaparecer da vista do observador. Posteriormente, o ca-
sal Ehrenfest introduziu a distinção entre grão grosso (coarse graining) e grão fino (fine graining). 
Assim, a função H de Boltzmann, considerada em grão fino, envolveria uma constante de movi-
mento, ao passo que considerada em grão grosso (conforme visto pelo observador macroscópi-
co) decresceria como resultado do processo de mistura (Brush, 1986, p. 650). 

É importante ressaltar a conexão entre a hipótese da desordem molecular e a hipótese usada 
por Boltzmann em sua derivação do teorema H, mencionada acima, conhecida em alemão como 
Stosszahlansatz, ou “postulado sobre o número de colisões”. Trata-se da suposição de independên-
cia estatística de que nas colisões moleculares não há correlações entre as velocidades das molé-
culas, hipótese usada anteriormente por Maxwell. Ou seja, em qualquer instante, o número de 
colisões de moléculas com velocidades v1 e v2 dependerá apenas da proporção de moléculas do 
gás que possuem as respectivas velocidades, além de depender da densidade do gás e do volume 
percorrido por uma das moléculas (Sklar, 1993, p. 33). 

Para a derivação do teorema H, é preciso que o Stosszahlansatz seja aplicado a todo instante 
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(Sklar, 1993, p. 66). O que garantiria isso fisicamente? Seria algum processo físico que veio a se 
chamar de “desordem molecular” ou “caos molecular”, como preferiam o casal Ehrenfest. 

Burbury associou um agente físico a este caos molecular, que seriam as flutuações térmicas 
e de outra natureza provinda do ambiente externo. Assim, na prática, um sistema nunca estaria 
completamente isolado. Modernamente, tal concepção veio a se chamar de interpretação inter-
vencionista, pois haveria uma intervenção constante por parte do ambiente (Sklar, 1993, p. 296). 
Essas flutuações poderiam ser devidas a campos gravitacionais e eletromagnéticos de objetos 
próximos, radiação de fundo do Universo, flutuações do vácuo, etc. Na Física Quântica, Hans 
Dieter Zeh (1970) argumentou que quanto mais partículas estiverem presentes em um sistema, 
menor será a diferença de energia entre os níveis energéticos, portanto maior será a influência 
do ambiente. Consequentemente, não haveria sistemas macroscópicos isolados, salvo o Univer-
so como um todo (Pessoa, 2016, cap. 23, p. 151). 

Uma maneira diferente de interpretar a hipótese do caos molecular é supor que moléculas 
individuais têm uma instabilidade intrínseca, que pode estar associada a uma irreversibilidade 
nanoscópica. Esta é a posição do químico Ilya Prigogine (Courbage & Prigogine, 1983). O único 
exemplo comprovado de assimetria de reversão temporal é o decaimento de káons, medido em 
1964, mas isso não é suficiente para explicar a irreversibilidade em casos gerais.

A interpretação de independência estatística, hipótese que ajudou Boltzmann a fundamentar 
sua resposta ao problema dos movimentos moleculares sempre tenderem ao estado de máxima 
entropia, agora justificam as flutuações de entropia presentes em cálculos de primeiros princí-
pios (Eyring et al., 1982), que não usam sua equação cinética, suprindo assim algo que até então 
o Teorema H não havia conseguido justificar.

Neste caso podemos argumentar que a Equação de Transporte de Boltzmann e, por conse-
guinte seu Teorema H tratam da descrição de um comportamento médio do sistema, não con-
templando assim as variações de H nos curtos intervalos temporais. 

5 — Aproximar para conquistar: a hierarquia bbgky 
No século XX, novas técnicas aproximativas foram desenvolvidas na constituição das equa-

ções cinéticas, como por exemplo, a análise de processos estocásticos markovianos e as equações 
mestras de Pauli. No entanto, optei por adotar um caminho que parte dos fundamentos mecâ-
nicos, envolvendo o formalismo que descreve a trajetória de partículas no espaço de fase, tra-
tadas via equações de Hamilton, equação de Liouville e finalmente, o foco desta seção, as equa-
ções acopladas conhecidas como “BBGKY”.

Essa teoria foi desenvolvida paralelamente pelos cientistas que cederam suas iniciais: Bogo-
liubov, Born, Green, Kirkwood e Yvon. A grande contribuição deste método é analisar as inte-
rações de algumas partículas e descrever seu caminho até o equilíbrio. Em 1935 Yvon introduziu 
a função de distribuição para S-partículas na mecânica estatística. Posteriormente, Bogoliubov, 
Kirkwood, Born e Green apresentam seus trabalhos em revistas diferentes no ano de 1946, sen-
do que os dois últimos autores trabalharam juntos no desenvolvimento de um cálculo estatísti-
co das funções de distribuição.

Constituindo um modelo mais geral que o modelo de Boltzmann, a hierarquia BBGKY parte 
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da equação reversível de Liouville, que descreve a evolução temporal de distribuições no espaço 
de fase. Então por que não tratarmos a evolução de um sistema termodinâmico de maneira mi-
croscópica com a equação de Liouville? A resposta está no grau de dificuldade em se tratar ana-
liticamente a evolução da densidade Ψ de pontos. É aqui que entra a ideia da técnica que levou 
as equações acopladas de BBGKY.

Tratando agora de um número muito menor do que as N partículas dispostas em Ψ, a técnica 
basal de BBGKY envolve trabalhar com distribuições reduzidas de uma partícula, f₁, de duas par-
tículas f₂ e assim por diante. Em outros termos, as funções de correlação f� fornecem a probabi-
lidade de encontrar s partículas com valores especificados de posições e momentos, nos siste-
mas formando um ensemble (Huang, 1987, p. 65). No limite para infinitas partículas, recupera-se 
a equação de Liouville. 

Para termos uma noção da complexidade das equações de BBGKY, iremos escrever as duas 
primeiras equações de uma sequência infinita:

(1)

(2)

A equação (1) descreve a evolução temporal da função distribuição f1, que aparece como depen-
dente de f2. Já a eq.(2), que descreve a evolução de f2, terá dependência de f3, e assim por diante. 

Para se obter “equações cinéticas”, é necessário quebrar a hierarquia das equações, usando 
alguma hipótese física para justificar tal quebra (Mizrahi, 1994, p. 532). Por exemplo, quando su-
pomos a hipótese da independência estatística, ou seja, desconsiderando a correlação entre as 
partículas antes do choque, f(v1,v2) = f(v1).f(v2), e trabalhamos com baixa densidade, obteremos a 
mesma função de distribuição obtida na equação de Boltzmann. 

É interessante ressaltar que, geralmente, a aproximação advinda do truncamento da cadeia 
de equações gera automaticamente uma evolução irreversível, o que na prática descreve bem 
os processos irreversíveis medidos macroscopicamente. No entanto, há uma exceção ao se au-
mentar a densidade de um sistema de cargas elétricas, como um plasma. Neste caso, ao truncar 
a hierarquia BBGKY, aparece um novo termo F1´ no lado esquerdo da equação (1), que pode ser 
interpretado como a força eletrostática. Esta nova equação cinética é conhecida como Equação 
de Vlasov. Porém, ao contrário da aproximação que nos leva à equação de Boltzmann, cuja ca-
racterística é a de retratar fenômenos macroscópicos irreversíveis, a equação de Vlasov é rever-
sível temporalmente. Assim, essa equação descreve alguns aspectos do comportamento de um 
plasma diluído fora do equilíbrio, mas não é capaz de descrever a evolução temporal irreversí-
vel do plasma, rumo ao seu estado de equilíbrio (Salinas, 2001, p. 326). 
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6 — Conclusão
Tratando um modelo como uma aplicação simplificada da teoria para facilitar a comparação 

com a realidade, a “ferramenta” da aproximação torna-se muito eficaz na formalização de inú-
meros fenômenos físicos. No presente trabalho fizemos uma breve análise sobre o esforço de 
físicos para tornar a teoria termodinâmica, cujas bases eram essencialmente fenomenológicas, 
numa teoria construtiva. 

Foi Ludwig Boltzmann, um ferrenho defensor desta ideia, que enfrentara um desafio quase 
intransponível ao tratar 2ª Lei da Termodinâmica com o ferramental da mecânica clássica, De-
pois de propor o famoso teorema H em 1872 – 3, Boltzmann reformulou-o durante aproxima-
damente 20 anos, após sofrer uma série de críticas da comunidade científica, tais como aquelas 
apresentadas por Loschmidt (Stosszahlansatz) e Zermelo (Wiederkehreinwand). Já no final da dé-
cada de 90 do século XIX, com a ajuda de Max Planck, finalmente a equação que relacionava en-
tropia e teoria de probabilidade estava pronta. 

No entanto, um recorte do desenvolvimento desta teoria pode ser visto quando Boltzmann, 
substanciado pelas ideias de Maxwell, busca justificar a hipótese da independência estatística 
para fundamentar o seu teorema H, cuja natureza seria estritamente probabilista. A hipótese, 
que posteriormente recebeu o nome de Caos Molecular, se mostrou uma aproximação matema-
ticamente elegante, mas que carecia de um ente físico que a justificasse. Foi Burbury quem pri-
meiro estabelecera uma hipótese que desse suporte a tal aproximação, sugerindo que flutuações 
térmicas do ambiente seriam as responsáveis por esse fenômeno. Fato é que, até os dias atuais, 
lacunas ainda existem a respeito de tal tema.

Posteriormente novas técnicas matemáticas surgiram com a finalidade de aprofundar ainda 
mais as raízes da mecânica estatística nos processos de não equilíbrio, e um bom exemplo disto 
foi o da hierarquia BBGKY. Buscando tratar um subconjunto menor de partículas, para depois ex-
pandir seu resultado ao todo, esta técnica busca escrever uma cadeia de equações interagentes. 
No entanto, a própria hierarquia, não possui um significado físico, a menos que diferentes for-
mas de condições de contorno sejam levadas em conta. O exemplo da hierarquia BBGKY exibe 
de maneira clara como diferentes aproximações podem ser escolhidas, seja para chegar na com-
pletude da equação de Boltzmann, bem como para mostrar sua incompletude relativa a Equação 
de Vlasov, referente ao comportamento do plasma.

Não é de se surpreender que a mecânica estatística de não equilíbrio, está repleta de aproxi-
mações, sem as quais ficaria impossível de se obter qualquer contato entre a teoria e a realidade. 
A justificativa do porquê de partículas nanoscópicas se comportarem de maneira tão diferente 
em relação aos corpos macroscópicos, agora possui fundamentações mecânicas, acompanhadas 
de uma boa dose de aproximação. A ponte entre o micro e o macro finalmente foi erigida e fun-
damentada sobre duas palavras, mecânica estatística.
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