
Distribuição de Boltzmann 

Motivação: Descrever a maneira como uma dada 
energia     distribui-se ao longo de um número 
grande de partículas em um dado sistema 
clássico em equilíbrio térmico com volume e 
número de partículas fixos. 



 

Imagine um sistema com N partículas livres a 
uma temperatura T.  Define-se uma estrutura de 
célula, onde partículas com mesma energia 
serão designadas para uma célula 
correspondente. 

Partícula com energia     será designada à célula         

  .  

E      será o número de partículas na célula   , ou 
o número de partículas com energia    . 

 



Microestado: 

Partícula 1:           ,            . 

Partícula 2:           ,            . 

... e assim por diante. 

Macroestado: 

Temperatura, pressão, volume etc. 

 

Diferentes microestados definem o mesmo 
macroestado. 

Macroestado caracterizado totalmente por 

                           . 



Passo Zero: 

Dado um macroestado                            , qual o 
número de microestados possíveis para tal 
configuração?  

Exemplo: 

①, ②, ③ e ④ 

Desejo agrupá-las em grupos de duas bolinhas, 
independente da ordem. Resultado: 

{①,②}, {①,③}, {①,④}, {②,③}, {②,④} 
e {③,④}. 

Temos 6 possibilidades ou                          . 

 



Temos N partículas e queremos agrupa-las em 
células i de energia bem definida. 

1. Agrupar      partículas na célula 1        Temos  

                                      maneiras diferentes. 

2. Das                partículas que restaram deseja-
se agrupar      partículas na célula 2   

                                                    . 

3. Das                         restantes deseja-se agrupar        
na célula 3 

                                                                . 

    



Após r agrupamentos temos: 

 

 

                                  =                                                                  

 

Usando                                    : 

 

 

Reforçando,          é o número de maneiras 
diferentes de construir um macroestado. Dado 
que o número de partículas é fixo. 



Passo 1: 
Qual será a configuração mais provável das 
partículas de um sistema clássico em equilíbrio? 
R: Será a configuração que maximiza         .  
• Maximizar          ou              . 
 
• Vínculos                           e                             . 
 
• Fórmula de Stirling (      e       grandes): 
                                          . 
• Grande número de células    , portanto grande 

número de níveis de energia. Níveis de energia 
vizinho separados por um infinitésimo. 

                            e                               . 



Multiplicadores de Lagrange 

Maximizar funções de muitas variáveis com 
vínculos. Ideal para nosso caso. 

Define-se uma função de               variáveis: 

 

 

 

  

De modo que os vínculos são recuperados 
quando: 

                                . 

                                  

 



Resta determinar      e     .  

• Usando o vínculo                       temos: 

 

                                                           , onde 

 

                                    função de partição. 

 

                                ocupação de cada microestado 
que designa/representa o macroestado mais 
provável de um dado sistema. 

 

 



Função de Partição 

A interpretação da função de partição é que ela 
define a normalização da probabilidade de um 
sistema ocupar um dado macroestado                     

Como visto anteriormente,  

                                      , onde                          . 

Ou seja, essa função carrega a informação de 
como as probabilidades devem ser 
particionadas entre os microestados.  Contém 
toda informação de um sistema estatístico. 



Determinar beta: 

Método 1: 

Entropia estatística definida por: 

 

 

 

Lembrando que: 

 

 

 



O que guardar? 

Problema: Quantas partículas em média 
possuem uma dada energia em um sistema em 
equilíbrio térmico? Ou Como uma dada energia 
se distribui entre as partículas que compõe um 
dado sistema? 

Ideia: A distribuição de partículas com maior 
número de configurações de microestados será 
a mais provável. 

Resultado:  



Extras 
Fórmula Stirling: 

 



Extras 
Probabilidades: 

 

 

 

 

Energia: 

 

 

 

 



Extras 
Primeira Lei da Termodinâmica: 

 

Onde dU é a energia interna, dQ calor dado ao 
sistema e dW o trabalho realizado pelo sistema. 

A volume V constante: 

 

 

 

 

 


