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No presente livro, Carina Alves e Antonio Aparecido de Andrade 

apresentam um estudo sobre resultados envolvendo corpos de núme-

ros, com ênfase nos corpos ciclotômicos. 

Inicialmente os autores introduzem os resultados básicos de teoria 

algébrica dos números, tais como módulo, inteiro algébrico,  anel dos 

inteiros algébricos, norma e traço de um elemento, discriminante, base 

integral, formas quadráticas, decomposição de ideais primos em uma ex-

tensão, anel oetheriano e de Dedekind. 

Em uma segunda etapa, apresentam um estudo sobre reticulados, em-

pacotamento esférico, volume, densidade de centro e o homomorfismo 

canônico (ou de Minkowski) para a obtenção de reticulados via represen-

tação geométrica de ideais dos anéis de inteiros algébricos. 

Finalmente, fazendo uso desse homomorfismo, os autores constróem, 

via anel dos inteiros dos corpos ciclotômicos, reticulados rotacionados 

nas dimensões 4, 12, 16 e 24 com densidade de centro ótima e que são 

eficientes para ambos os canais Gaussianos e com desvanecimento do 

tipo Rayleigh.
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Unesp, campus de São José do Rio Preto) e Marcelo Muniz da

Silva Alves (UFPR, Curitiba, PR).

Aos meus colegas do curso de pós-graduação, pelo agradável

conv́ıvio.
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LISTA DE SÍMBOLOS

ℕ: conjunto dos números naturais

ℤ: conjunto dos números inteiros

ℚ: conjunto dos números racionais

ℝ: conjunto dos números reais

ℂ: conjunto dos números complexos

𝜕𝑓 : grau do polinômio 𝑓

[𝕃 ∶ 𝕂]: grau de 𝕃 sobre 𝕂

∏: produtório

∑: somatório

𝑑𝑒𝑡 𝐴: determinante de 𝐴

(𝑎𝑖𝑗): matriz

𝑓𝛼(𝑋): polinômio característico de 𝛼

𝐷(𝛼1, … , 𝛼𝑛): discriminante de uma 𝑛-upla

𝔸𝕂: anel dos inteiros de 𝕂

#𝑋: cardinalidade do conjunto 𝑋



𝔞, 𝔟, …: ideais

𝜑(𝑛): função de Euler para o inteiro 𝑛
𝐴[𝑋]: anel dos polinômios sobre 𝐴 em 𝑋
𝐾(𝛼1, … , 𝛼𝑛): corpo obtido pela adjunção de 𝛼1, … , 𝛼𝑛 a 𝐾
𝐴
𝐼 : quociente de A por I

∀: para todo
∃: existe
𝜉𝑛: 𝑒2𝜋𝑖/𝑛 = 𝑐𝑜𝑠 2𝜋

𝑛 + 𝑖𝑠𝑒𝑛 2𝜋
𝑛 , raiz 𝑛-ésima primitiva da unidade

𝑥: conjugado complexo do elemento 𝑥
𝐷𝕂: discriminante absoluto do corpo 𝕂
𝑇𝑟𝕃/𝕂: traço em relação à extensão 𝕃/𝕂
𝑁𝕃/𝕂: norma em relação à extensão 𝕃/𝕂
𝑖𝑟𝑟(𝛼, 𝕂): polinômio irredutível de 𝛼 sobre 𝕂
ker(𝑓): núcleo do homomor smo 𝑓
< 𝛼1, … , 𝛼𝑛 >: ideal gerado por 𝛼1, … , 𝛼𝑛

𝐺𝑎𝑙(𝕃/𝕂): grupo de Galois de 𝕃/𝕂
𝑎|𝑏 ∶ a divide b

𝑂𝑚(𝑎) ∶ ordem de 𝑎 módulo 𝑚, com 𝑚𝑑𝑐(𝑎, 𝑚) = 1
𝐷(𝔭) ∶ grupo de decomposição com relação a 𝔭
𝐸(𝔭) ∶ grupo de inércia com relação a 𝔭
𝑚𝑖𝑛(𝑋) ∶ mínimo do conjunto 𝑋
𝛿(Λ) ∶ densidade de centro do reticulado Λ
𝜎 ∶ conjugação complexa (𝜎(𝑥) = 𝑥)
𝑋 = (𝑋1, ⋯ , 𝑋𝑛) em ℝ𝑛

𝑣𝑝(𝑚) ∶ valorização p-ádica de 𝑚



[𝑧] ∶ o inteiro mais próximo de 𝑧
𝑑𝑚𝑖𝑛 ∶ distância mínima

𝛾 ∶ ganho fundamental de codi cação

Δ ∶ densidade de empacotamento esférico

𝜂 ∶ e ciência espectral

𝐸 ∶ energia da constelação

𝐸𝑏 ∶ energia por bit

𝑁0 ∶ potência do ruído

𝐿 ∶ diversidade

𝐺𝑎 ∶ ganho assintótico

𝑒𝑟𝑓𝑐 ∶ função erro
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