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Resumo: Um fibrado de Higgs sobre X uma superficie de Riemann é um
par do tipo (E,Φ) onde E → X é um fibrado vectorial holomorfo sobre
X e a secção Φ ∈ H0(X,End(E) ⊗ K) é um endomorfismo de E torcido
por K = KX , o fibrado vectorial canónico sobre X. Mais geralmente, se
mudamos K por um fibrado de linha arbitrário fixo L, obtemos um par de
Hitchin (E,Φ) onde agora a secção Φ ∈ H0(X,End(E)⊗L). Fazendo uso das
condições de estabilidade para os fibrados de Higgs, respectivamente para
os pares de Hitchin, é possivel obter uma construcção tipo GIT dos espaços
moduli dos fibrados de Higgs (E,Φ) de rango rk(E) = r e grau deg(E) = d,
M(r, d), respectivamente dos espaços moduli dos pares de HitchinML(r, d).
Existe também uma construção baseada em teoria calibrada (gauge theory)
feita por Hitchin.

Os trabalhos de Bradlow, García-Prada e Gothen têm muita importância
porque eles apresentam os principais resultados conhecidos sobre grupos de
homotopia dos espaços moduli. Eles provaram que:
Teorema 1[BGG](Theorem 4.4.)
Seja G o grupo calibrado unitário (unitary gauge group). Se r > 1, g > 3 e
GCD(r, d) = 1, então:

(1) π1(M(r, d)) ∼= H1(X,Z);

(2) π2(M(r, d)) ∼= Z;

(3) πj(M(r, d)) ∼= πj−1(G) for 2 < j 6 2(g − 1)(r − 1)− 2.

No caso particular r = 2 Hausel provou que o isomorfismo (3) se mantém
para j 6 4g−8, o que é duas vezes melhor que o resultado obtido no teorema.

O nosso objectivo é portanto obter resultados gerais para os pares de
Hitchin, e melhorar o rango para o qual o isomorfismo em (3) no Teorema
1 se mantém para r > 3, generalizando portanto os resultados do trabalho
de Hausel.
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