
Por que a estatística de Boltzmann-Gibbs se aplica a sistemas gravitacionais? 

 

 

A auto-energia gravitacional de um sistema gravitacional não varia linearmente com sua 

massa. Por exemplo, a auto-energia de uma esfera de raio R, com densidade uniforme e 

massa total M é 

 

R

GM
U

5

3 2

 . 

 

Essa não extensividade da auto-energia gravitacional aparentemente impede que se 

formule uma termodinâmica para esses sistemas que se fundamente nos princípios da 

termodinâmica. Do fato de a auto-energia ser negativa, decorre também a 

impossibilidade de um sistema gravitacional atingir equilíbrio termodinâmico. Para ver 

isso claramente, consideremos uma nuvem de gás com massa M colapsando para formar 

uma estrela (ignoremos a fusão nuclear). Pelo teorema do virial, a energia cinética do 

gás aquecido da estrela será  
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o que significa que a energia total da estrela será 
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Como a energia do gás frio primordial era desprezível, a estrela perde por irradiação 

energia igual a 2/U  no seu processo de formação. Apesar de perder energia, ela se 

aquece, do que se conclui que sua capacidade térmica é negativa.  Um sistema com 

capacidade térmica negativa não é capaz de atingir equilíbrio em nenhum ambiente, 

pois ele cede energia para o ambiente e se aquece, o que o faz ceder energia ainda mais 

rapidamente.  

 

Apesar desse embaraço, acredita-se que a segunda lei da termodinâmica se aplica a 

objetos estelares, e até mesmo a buracos negros, como presumiu Jacob Bekenstein (J. D. 

Bekenstein, Black holes and entropy, Phys. Rev. D 7:2333–2346 (1973)) ao construir uma 

teoria sobre a entropia dos buracos negros. Além do mais, é fato observacional que as 

estrelas emitem luz segundo o espectro de corpo negro de Planck, o que significa que 

obedecem à estatística de Boltzmann-Gibbs. Isso leva os cosmólogos a aplicarem tal 

estatística até mesmo ao big bang, quando a gravitação atingiu condições extremas. Na 

verdade, a concordância com a radiação de fundo com o espectro de corpo negro de 

Planck é simplesmente espetacular. 

 

Como solução para esse aparente paradoxo, sugerimos uma explicação baseada no 

princípio de equivalência de Einstein: um campo gravitacional é indistinguível de uma 

aceleração do sistema que esteja submetido ao campo.  

 

Dividamos uma estrela em N elementos de massa com volume suficientemente 

pequenos para que nele a aceleração da gravidade tenha um valor g constante, mas que 
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tenha número de partículas suficientemente grande para que a ele possamos aplicar leis 

estatísticas. Em vez de ver um dado elemento como sujeito à ação gravitacional dos 

outros que resulta em uma aceleração da gravidade g, podemos vê-lo como sujeito a 

uma aceleração g. Mas a entropia de cada elemento é função apenas dos seus graus de 

liberdade internos, não do grau de liberdade associado ao seu centro de massa (a 

entropia não depende do referencial do qual o sistema é observado). Com isso, a 

entropia da estrela será a soma das entropias dos seus elementos de massa, cada um com 

sua densidade, sua temperatura e sua pressão. Naturalmente, os valores dessas variáveis 

para cada elemento é resultante da ação gravitacional de todos os outros, mas a entropia 

da estrela não deixará de ser a soma da entropia dos N elementos. 

 

Creio que com isso se pode construir uma termodinâmica para as estrelas, na qual a 

cada instante ele possa ser tratada como um sistema composto de elementos em quase 

equilíbrio, e deduzir a estatística de Boltzmann-Gibbs para cada elemento do sistema.  

 

 

 

 


