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RESUMO: As redes neurais artificiais vem sendo utilizadas com bastante êxito nas aplicações 
que envolvem regressão linear, processamento de imagens, visão computacional, 
reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural e reconhecimento de áudio, 
sendo empregada em pesquisas das mais variadas áreas, incluindo medicina, robótica e 
engenharia. Em geologia, há registros de sua utilização na previsão do nível de lençóis 
freáticos, estimação de parâmetros geofísicos, na identificação de prováveis modos de falhas 
para aberturas subterrâneas, investigações de grandes deslizamentos de terra, captura 
automática de chegadas sísmicas em dados de terremotos, deslocamento de falhas em 
formações cretáceas, envolvendo, na maior parte dos casos, problemas relacionados com 
interpolação ou extrapolação de dados em geofísica. O segredo está em sua arquitetura, que 
usa camadas de neurônios artificiais para processar dados e extrair informações deles de 
modo a possibilitar o reconhecimento da fala humana e de objetos, bem como aproximar 
funções. Neste contexto, neurônios artificiais são aqueles desenvolvidos por meio de modelos 
matemáticos que imitam o funcionamento de um neurônio biológico. A informação é passada 
através de cada camada, com a saída da camada anterior fornecendo entrada para a próxima 
camada, sendo a primeira camada chamada de camada de entrada e a última de camada de 
saída. Todas as outras camadas entre as camadas de entrada e de saída são denominadas de 
camadas ocultas. Existem diversos métodos de aprendizagem, se destacando o método “Deep 
Learning” (Aprendizagem Profunda), baseado no conceito de redes neurais artificiais, que 
utiliza da extração de padrões, usando um algoritmo para construir automaticamente recursos 
significativos dos dados para fins de treinamento, aprendizado e compreensão com a utilização 
de diversas camadas ocultas. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão a 
respeito da aplicação das redes neurais artificiais, buscando apresentar o que são, como suas 
funções de ativação funcionam, como se dá o processo de aprendizagem, a sua arquitetura, a 
diferença de uma Simple Neural Network (Rede Neural Simples) e uma Deep Learning Neural 
Network  (Rede Neural Profunda), um breve histórico dos primeiros algoritmos e seus 
criadores, exemplificando os principais trabalhos já publicados em revistas e artigos nacionais 
e internacionais em geologia, trazendo uma breve conclusão da sua importância e como os 
benefícios oriundos dessas redes podem ajudar em eventos futuros. 
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