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Resumo
Este trabalho tem como objetivo o estudo de emparelhamentos de arestas para poĺıgonos hiperbólicos com 12g − 6
arestas e ângulos iguais a 2π/3 gerados por meio de grafos trivalentes, no caso em que o quociente do plano hiperbólico

por um grupo Fuchsiano Γ (gerado pelo emparelhamento do poĺıgono), D2

Γ
, é uma superf́ıcie compacta, orientável,

de gênero g, g ≥ 2. Deste modo, esses poĺıgonos estão associados a tesselação {12g − 6, 3}.
Uma das motivações para o estudo de emparelhamentos de arestas de poĺıgonos associados a tais tesselações,

é que estas fornecem empacotamentos de esferas com densidade máxima [1] e, portanto, estão relacionadas com a
construção de códigos ótimos cuja probabilidade de erro é mı́nima.

Em [2], Jorgensen-Naatanen fez o estudo para o caso de g = 2, mostrou que, a menos de reflexão, temos 8
formas diferentes de emparelhar as arestas de um poĺıgono fundamental P com 18 arestas, tal que a superf́ıcie
correspondente S é orientável de gênero 2 e o grafo induzido formado pela fronteira de P é um grafo trivalente
com 9 arestas e 6 vértices. Lee Mosher, em [3], mostrou que existem 1726 tipos diferentes de emparelhamentos de
poĺıgonos fundamentais P12g−6 para fazer uma superf́ıcies de gênero 3. Se desconsiderarmos as imagens espelho
desses padrões, então são essencialmente 927 padrões de emparelhamentos. Utilizando métodos semelhantes ao de
[2] e considerando g = 3, Gou Nakamura em [4], através de grafos trivalentes obteve, e exibiu em seu trabalho, os
927 padrões de emparelhamentos.

Nesse trabalho, apresentamos uma generalização da forma de se obter caminhos fechados em grafos trivalentes,
como os apresentados em [2] e [4]. Utilizando essas formas, estudamos alguns casos para g > 3, onde obtivemos
emparelhamentos de arestas para poĺıgonos fundamentais com 12g− 6 arestas conduzindo a superf́ıcies de Riemann
orientadas e compactas.
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