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Resumo

A grosso modo, um reticulado é um conjunto discreto de pon-
tos. Usualmente, reticulados são definidos em espaços euclidianos
e desta forma, um reticulado é um conjunto discreto de pontos no
Rn. Porém, no plano euclidiano os únicos reticulados totalmente
regulares são aqueles formados somente por triângulos equiláteros,
quadrados e hexágonos regulares. Já se considerarmos reticulados
em espaços hiperbólicos, podemos defini-los como conjuntos discre-
tos de pontos em modelos hiperbólicos como H2, conhecido como
semi-plano superior, ou D2 conhecido como disco de Poincaré. Para
o caso do plano hiperbólico existem infinitas possibilidades de reti-
culados regulares os quais estão associados a tesselações regulares
{p, q}.

Nosso objetivo é encontrar o grupo que age transitivamente no
poĺıgono regular hiperbólico, os grupos fuchsianos, no intuito de
gerar constelações de sinais no plano hiperbólico. Neste sentido,
consideramos reticulados no plano hiperbólico, o qual é definido
como uma ordem de uma álgebra dos quatérnios devido a asso-
ciação destas ordens com um grupo fuchsiano. Um grupo fuchsiano
Γ é um grupo discreto de isometrias no plano hiperbólico. Quando
um grupo fuchsiano é derivado de uma álgebra dos quatérnios A =
(a, b)K cuja ordem dos quatérnios associada é O = (a, b)R, com
a, b ∈ R e R é um anel de um corpo de números K, então dizemos
que Γ é um grupo fuchsiano aritmético. Destacamos a importância
de que a ordem dos quatérnios a ser associada ao grupo fuchsiano
seja a maximal, pois quando isto ocorre temos um rotulamento com-
pleto dos pontos da constelação de sinais obtida.
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