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As Ciências da Terra estudam a historia da Terra mas também os
processos que aí ocorrem. São simultaneamente Ciências Históricas e
Dinâmicas. O principio das causas actuais, enunciado por Lyell no século XIX,
procurava explicar o passado a partir do presente e levou ao uniformismo, que
suplantou o catastrofismo ainda no século XIX. Mas a observação dos
processos em profundidade levou a admitir que também o passado pode
explicar o presente; esta visão conduzia ao mobilismo, sob a forma de deriva
continental no inicio do século XX e à Tectónica de Placas, a partir de 1960.
Mas o uniformismo

não explicava a ocorrência de fenómenos

catastróficos (sismos, cheias, deslizamentos de terrenos, explosões vulcânicas,
impactos de asteróides), difíceis de prever. A teoria dos sistemas dinâmicos
permitiu lançar nova luz sobre as catástrofes naturais. Assim pensa-se hoje
que o falhamento sísmico é uma manifestação de caos fraco ou criticalidade
auto-organizada, na fronteira entre o caos determinista e a ordem. A simulação
por autómatos celulares sugeriu a mesma conclusão, caracterizando o
processo sismogenético como complexo e indecidivel, entre a classe periódica
e a classe caótica. A indecidibilidade é de base matemática, se considerarmos
que o expoente de LYAPUNOV passa de uma constante real, para cada
processo, a uma função temporal de variável complexa, porque o próprio
atractor tem dimensão fractal complexa. A indecidibilidade é também de base
física, devido à complexidade das leis do atrito, da interacção entre sismos e da
partição entre

deformação sísmica e asismica. Como consequência, a

previsão de perigosidade (hazard) sísmica contem um larguíssimo espectro de
componentes determinista e probabilistas, que devem ser tomadas em
consideração na previsão do Risco e seu impacto na Sociedade.
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