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Empacotamento esférico é a disposição de esferas de mesmo raio no espaço euclidiano n-
dimensional de tal modo que a interseçã de duas delas tenha no máximo um ponto. O objetivo
do empacotamento é encontrar um arranjo de esferas idénticas de tal forma que a fração do
espaço coberto por essas esferas seja o maior posśıvel. A forma de dispor essas esferas de modo
a cobrir a maior parte do espaço, tem sido um desafio e merece a citação de Hilbert em 1900
como o 180 problema de uma lista de desafios que ocuparam destaque no desenvolvimento
da ciência. Assim, muitas teorias evoluiram tendo o 180 problema de Hilbert como ponto de
partida, descrevendo vários modelos matemáticos com a finalidade de obter empacotamento
esférico com alta densidade, onde foram obtidas algumas cotas. Ao estudar a densidade de
empacotamento, um dos principais problemas é a obtençã de reticulados com alta densidade e
que sejam ao mesmo tempo manipuláveis. Os empacotamentos esféricos tal que o conjunto de
centros das esferas constituem um subgrupo discreto do espaço euclidiano dispertaram interesse
e passaram a ser chamados de empacotamentos reticulados, onde a teoria de Z-módulos passou
a ser muito utilizada no sentido de obter melhores reticulados e que em grande parte das
dimensões os empacotamentos esféricos mais densos são os empacotamentos reticulados.

O nosso objetivo no presente trabalho é o estudo de reticulados no Rn enfocando os seus
principais parâmetros tais como região fundamental, empacotamento esférico, densidade de em-
pacotamento e densidade de centro. E tratando ainda dos empacotamentos de maior densidade
nas dimensões 1, 2, 3 e 4. Além disso, veremos ainda o homorfismo canônico de um corpo
de números, e a partir dele obteremos reticulados no Rn via o anel dos inteiros do corpo de
números, onde determinamos os volumes dos reticulados obtidos via o homomorfismo canônico.
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