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Abstract 

Os raios cósmicos são partículas, geralmente prótons, dotadas de altas energias que incidem 
em nosso planeta de forma contínua. O fluxo de partículas cósmicas medido na Terra apresenta 
diversas variações de diferentes periodicidades, durações e intensidades relacionadas 
principalmente com fenômenos ligados à atmosfera terrestre e à atividade solar, como os ciclos 
solares de 11 e 22 anos, as explosões solares e as ejeções de massa coronal. Acredita-se que o 
fluxo de raios cósmicos possa apresentar influências em alguns fenômenos atmosféricos, assim 
é possível que variações neste fluxo geradas pela atividade solar possam alterar ou produzir 
fenômenos na atmosfera terrestre, fazendo com que os raios cósmicos atuem como um meio 
de comunicação entre o Sol e a Terra. No entanto, para um melhor estudo desta relação Sol-
Terra envolvendo os raios cósmicos, é preciso se conhecer claramente as variações no fluxo das 
partículas cósmicas geradas por processos ocorridos na atmosfera.Neste trabalho serão 
apresentadas observações do fluxo de raios cósmicos registrado pelo CARPET, que é um 
detector de partículas cósmicas a gás que entrou em funcionamento em 2006 e se encontra a 
2,5 km de altitude na província de San Juan na Argentina. Através de dados deste detector são 
mostradas algumas variações na contagem de partículas cósmicas relacionadas com a atividade 
solar: (I) ciclo solar de 11 anos, (II) explosão solar e (III) ejeção de massa coronal. Também 
são mostradas e analisadas as modulações no fluxo de raios cósmicos relacionadas com as 
chuvas, devido à radiação natural da água, e com a passagem de nuvens carregadas sobre o 
local onde o detector está instalado, que ocorre devido à possível aceleração de raios cósmicos 
secundários pelos campos elétricos das nuvens carregadas.  


