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INTRODUÇÃO 

"Sinastria" significa a comparação de mapas astrológicos, para a verificação das 
compatibilidades ou não entre os parceiros. Ela pode ser usada para avaliar relacionamentos 
afetivos, de amizade, ou mesmo comerciais. Em qualquer caso, os textos devem ser lidos com 
enfoque para sua situação específica. 

Aqui são analisadas as influências dos planetas de um dos parceiros caindo nas diferentes 
casas astrológicas do outro, e vice-versa. Assim, pode-se perceber as tendências de cada 
planeta de um parceiro, em relação aos diferentes assuntos da vida do outro, que são as 
casas. 

Por fim, são analisados os aspectos interplanetários, ou seja, como cada planeta de um dos 
parceiros se relaciona com cada planeta do outro. Isso mostra o dinamismo desse 
relacionamento e onde há facilidades ou atritos. 

Dependendo da comparação feita, alguns textos podem se repetir, porque há aspectos que 
aparecem no mapa de um dos parceiros com relação ao outro, e vice-versa. Leve em conta 
que essas tendências que aparecem repetidamente são bastante fortes no relacionamento. 

Também podem aparecer textos contraditórios, mas isso significa que as duas tendências têm 
força, e cabe aos parceiros escolher o melhor modo de agir juntos. 

Este tipo de análise não esgota o assunto "sinastria", mas dá as informações principais sobre 
as compatibilidades ou não entre os parceiros, facilitando a vida entre casais, amigos ou 
sócios. 

 

 
 

 

1. Planetas do mapa de Luziene silva nas Casas do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Sol na Casa 1 do Parceiro 

Há muita semelhança entre o "eu" interior de um e a forma como o outro se mostra ao mundo. 
O relacionamento é bastante forte. Um aprecia a personalidade do outro, por isso há forte 
atração mútua. Um encoraja e dá confiança ao outro. Por outro lado, um enxerga no outro 
também os seus defeitos, e isso nem sempre agrada. 



Lua na Casa 4 do Parceiro 

Este aspecto faz que um se sinta muito "em casa" com o outro. Há uma afinidade natural 
quanto aos costumes domésticos. O convívio com a família do parceiro é intenso e isso pode 
ser positivo ou negativo, dependendo dos outros aspectos. Se houver aspectos ruins, pode ser 
que, juntos, passem por muitas mudanças de residência ou modificações na vida doméstica. 

Mercúrio na Casa 2 do Parceiro 

Um sabe analisar perfeitamente os defeitos no modo como o outro lida com o seu dinheiro. 
Assim, se ambos forem compatíveis, os conselhos financeiros de um podem estruturar os 
ganhos do outro. Se houver aspectos negativos, pode acontecer do parceiro não aceitar bem 
os conselhos recebidos, julgando-os impertinentes. 

Vênus na Casa 3 do Parceiro 

Num relacionamento afetivo, os parceiros têm bom diálogo e se entendem bem. Podem ter se 
conhecido por serem vizinhos próximos ou por intermédio de parentes. Em sociedades 
comerciais, os negócios podem ser favorecidos. O dinheiro de um dos sócios pode ser 
importante para ajudá-los comercialmente. 

Marte na Casa 1 do Parceiro 

Um parceiro age como desafio ao outro, para que ele seja mais corajoso e independente. A 
relação sofre o estímulo à atividade e à energia. Se for uma relação comercial, pode-se dizer 
que há bastante iniciativa e coragem, e isso tende a ser positivo. Numa relação afetiva, há 
bastante atração sexual, o que traz um lado bem fascinante ao convívio. 

Júpiter na Casa 12 do Parceiro 

Um pode servir de apoio e "ombro amigo" ao outro sempre que houver problemas. Podem 
trocar confidências, o que serve como desabafo, e os ajuda a se conhecerem cada vez mais 
profundamente. Talvez tenham interesses em comum, relacionados ao ocultismo ou outros 
assuntos esotéricos. 

Saturno na Casa 11 do Parceiro 

Um dos dois é muito prático e ajuda o parceiro a realizar seus ideais de vida. Ele é capaz de 
convencer o outro a trabalhar muito duramente até chegar a seus objetivos. Seja qual for a 
ligação, há forte amizade unindo os dois, desde que um aceite e entenda o outro. 

Urano na Casa 7 do Parceiro 

Se for num casamento, este aspecto pode significar que após a união ocorrem mudanças 
muito radicais na vida social de um dos dois. A união pode ser instável, sujeita a separações 
ocasionais, por desentendimentos ou por razões de viagens de um dos dois. Em negócios este 
aspecto pode trazer mudanças bruscas e ruptura da sociedade; é necessário prudência. 

Netuno na Casa 6 do Parceiro 

Um ajuda o outro a encarar o trabalho com bastante idealismo. Podem compartilhar visões 
românticas sobre o seu desempenho profissional, o que não é mau, desde que não se perca a 
noção da realidade. No entanto, pelo lado mais negativo, pode acontecer de um confundir e 
atrapalhar o outro no trabalho. Nesse caso é melhor que não fiquem juntos nessa hora. Um 
pode ter bastante sensibilidade e magnetismo para ajudar o outro a se recuperar de doenças. 

Plutão na Casa 4 do Parceiro 



Um exerce um forte poder sobre o outro, mas a nível inconsciente e muito profundo. Sentem 
como se já tivessem se conhecido em outras vidas. O relacionamento pode ser bom ou ruim, 
dependendo do resto da comparação, mas de qualquer forma, envolve emoções muito 
profundas. A vida doméstica não é calma para ambos, passando por muitas mudanças, altos e 
baixos. 

Ascendente na Casa 7 do Parceiro 

Este aspecto indica grande compatibilidade entre ambos. É um dos melhores aspectos para 
sociedades ou casamento. As características de personalidade de um complementam as do 
outro e isso torna a união muito completa. De certa forma, um enxerga no outro tudo aquilo que 
sente faltar em si mesmo. 

Meio do Céu na Casa 4 do Parceiro 

Este aspecto tem uma espécie de ação complementar, onde um tem as características que 
faltam ao outro. Juntos, vocês podem se sentir mais fortes do que separados. A vida e carreira 
de um têm forte influência na vida doméstica e na família do outro. É um aspecto que indica 
boa compatibilidade. 

 

 
 

 

2. Planetas do mapa de Samira aparecida Silva Santos nas Casas do 
mapa de Luziene silva 

Sol na Casa 9 do Parceiro 

A dupla pode ter interesses filosóficos ou religiosos em comum. Seja qual for o tipo de relação, 
um age como uma espécie de "mestre" do outro, ajudando-o a crescer. Podem também 
estudar juntos ou gostar de fazer longas viagens. 

Lua na Casa 5 do Parceiro 

Juntos, os dois podem compartilhar atividades criativas ou divertimentos com frequência. Há 
bastante senso de humor na relação e também atitudes dramáticas de ambas as partes. A vida 
afetiva e os romances são favorecidos com este aspecto. 

Mercúrio na Casa 10 do Parceiro 

Um pode apreciar as ambições do outro e concordar com seus objetivos de vida. Podem se 
ajudar mutuamente a progredir na carreira e na vida social. As ideias de um podem abrir novas 
portas ao outro. É um aspecto que traz progresso à relação. 

Vênus na Casa 7 do Parceiro 

Este aspecto pode ser muito bom em casamentos. Traz bastante amor, harmonia e 
cooperação mútua. Um está sempre pronto a agradar e complementar a vida do outro. Mesmo 
entre sócios, este aspecto traz bom entendimento e bons negócios. 

Marte na Casa 11 do Parceiro 



A amizade entre os dois é uma coisa muito forte e ativa. Gostam de fazer coisas juntos e um 
apóia o outro para tentar realizar suas aspirações. Se for uma comparação negativa, um dos 
parceiros pode desestimular o outro a lutar por suas ambições, mesmo inconscientemente. 

Júpiter na Casa 2 do Parceiro 

Um parceiro ajuda muito o outro no setor financeiro. Está sempre disposto a dar conselhos ou 
até emprestar dinheiro, se for preciso, porque sabe que o receberá de volta. Em casos mais 
negativos, um dos parceiros é esbanjador e pode comprometer as finanças do outro. É 
necessário cautela e ponderação nestes casos. 

Saturno na Casa 3 do Parceiro 

A troca de ideias entre ambos é boa e faz com que os dois amadureçam. Um ensina o outro a 
pensar bastante e refletir antes de qualquer decisão. Precisam estar atentos para não tornar 
suas conversas muito maçantes. É provável que, em dupla, não tenham muitas chances de 
viajar. 

Urano na Casa 12 do Parceiro 

Se vocês não souberem se controlar, este aspecto pode trazer problemas. Um tem capacidade 
de desestruturar o outro em suas defesas psicológicas. Assim, caso o relacionamento seja 
positivo, um pode tentar ajudar o outro a se conhecer melhor. Caso contrário, este aspecto 
pode estragar o relacionamento. 

Netuno na Casa 12 do Parceiro 

Um pode ter bastante sensibilidade para saber ajudar o outro a resolver seus problemas. A 
intuição pode ajudá-los a ver a vida com atitudes mais positivas. Podem se dedicar juntos a 
assuntos filantrópicos e caridade. A pesquisa de assuntos psíquicos ou místicos pode 
aproximá-los mais. Se vocês não forem muito compatíveis, este aspecto pode significar que um 
perceba os pontos fracos do outro e se utilize disso para prejudicá-lo. 

Plutão na Casa 10 do Parceiro 

Um pode ter muito poder ou exercer alguma influência na carreira do outro. Esse parceiro 
tende a agir como chefe do outro, mesmo que seja algo inconsciente. Assim, em combinações 
positivas, um pode revolucionar a vida social e profissional do outro. Em combinações menos 
positivas, um pode transformar radicalmente a vida do outro, prejudicando-o em seu progresso. 

Ascendente na Casa 6 do Parceiro 

É um bom aspecto entre patrão e empregado ou entre colegas de trabalho. Um pode dar apoio 
e boas sugestões ao desempenho profissional do outro. É um aspecto que faz com que um se 
preocupe com a saúde do outro e dê boas ideias sobre sua alimentação. Talvez a energia de 
um faça bem ao ânimo e bem-estar do outro. 

Meio do Céu na Casa 4 do Parceiro 

Este aspecto tem uma espécie de ação complementar, onde um tem as características que 
faltam ao outro. Juntos, vocês podem se sentir mais fortes do que separados. A vida e carreira 
de um têm forte influência na vida doméstica e na família do outro. É um aspecto que indica 
boa compatibilidade. 

 

 



 

 

3. Aspectos entre os Planetas dos dois mapas 

Sol do mapa de Luziene silva em Sextil com Lua do mapa de Samira aparecida Silva 
Santos 

Há muita compatibilidade entre as personalidades dos dois. De certa forma, um pode iluminar a 
vida do outro. Geralmente, um vai liderar a relação e o outro vai se adaptar às necessidades do 
parceiro, mas sempre de forma harmoniosa. Será uma compatibilidade entre um parceiro de 
tipo ativo e outro de tipo mais receptivo. 

Sol do mapa de Luziene silva em Conjunção com Vênus do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Este aspecto favorece imensamente o relacionamento afetivo e sexual. Mesmo havendo 
incompatibilidades, elas se tornam menos marcantes em função deste aspecto. O convívio é 
sempre muito harmonioso e afetivo. Mesmo sendo uma relação entre amigos ou sócios, há 
muita cooperação mútua e amizade. É um aspecto comum entre os mapas de cônjuges. 

Lua do mapa de Luziene silva em Conjunção com Mercúrio do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Este aspecto traz bastante compatibilidade intelectual. Se houver outros aspectos que 
aprofundem o relacionamento, este pode trazer muita aprendizagem mútua e boa capacidade 
de trabalho juntos. Se não houver outras compatibilidades, este aspecto pode trazer apenas 
um bom entendimento superficial e muito diálogo. 

Lua do mapa de Luziene silva em Oposição a Meio do Céu do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Este aspecto sozinho não é capaz de estragar uma relação, mas não traz muita 
compatibilidade. Pode haver desentendimentos no trabalho e é difícil concordarem quanto à 
melhor forma de executar as tarefas. Na vida social, não entram em acordo sobre qual é a 
melhor opção para o lazer e acabam estragando o programa. 

Mercúrio do mapa de Luziene silva em Quadratura com Marte do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Embora a troca de ideias possa ser estimulante, este aspecto não favorece muito ao 
relacionamento. Um tem o jeito agressivo demais para os padrões intelectuais do outro. Assim, 
acabam ocorrendo atritos e discussões frequentes. Para tentar conviver bem, ambos têm que 
aprender a ceder um pouco. 

Mercúrio do mapa de Luziene silva em Trígono com Urano do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

A inteligência e o raciocínio de ambos podem ser muito estimulados nesse convívio. Há muitas 
ideias novas e capacidade de colocar tais ideias em prática. O relacionamento é facilitado por 
muita intuição entre ambos. De certa forma, a mente dos dois trabalha mais acelerada quando 
trocam ideias. É um aspecto muito produtivo entre sócios ou colegas de trabalho. 

Vênus do mapa de Luziene silva em Conjunção com Sol do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 



Este aspecto favorece imensamente o relacionamento afetivo e sexual. Mesmo havendo 
incompatibilidades, elas se tornam menos marcantes em função deste aspecto. O convívio é 
sempre muito harmonioso e afetivo. Mesmo sendo uma relação entre amigos ou sócios, há 
muita cooperação mútua e amizade. É um aspecto comum entre os mapas de cônjuges. 

Vênus do mapa de Luziene silva em Oposição a Júpiter do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Não é um aspecto realmente ruim, mas pode criar desentendimentos quanto a dinheiro. Talvez 
possa existir um excesso de cortesias e gentilezas que, na verdade, escondem falta de 
sinceridade entre ambos. Apesar disso, não é um aspecto que inviabilize os relacionamentos. 

Vênus do mapa de Luziene silva em Quadratura com Netuno do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Pode haver atração e simpatia, mas o mais provável é que um só se apaixone platonicamente 
pelo outro. Também pode acontecer de um desiludir o outro ou ser infiel. Nos negócios, este 
aspecto pode trazer desentendimentos ou fraudes; é necessário muito cuidado. 

Marte do mapa de Luziene silva em Sextil com Sol do mapa de Samira aparecida Silva 
Santos 

Dá um bom relacionamento, sempre com muita energia e paixão. Mesmo não sendo em 
relacionamentos afetivos, este aspecto faz com que um parceiro estimule e anime o outro. 
Entre sócios, este aspecto pode dar muita construtividade e confiança mútua nos negócios. No 
amor, há muita atração sexual, entusiasmo e cooperação, além de interesses em esportes 
físicos praticados juntos. É um aspecto frequente entre mapas de cônjuges. 

Marte do mapa de Luziene silva em Trígono com Marte do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Nos negócios este aspecto traz compatibilidade e capacidade de trabalho de forma 
cooperativa. Os desejos de ambos são semelhantes e a troca de energia é positiva. Em casais, 
pode haver bastante compatibilidade sexual. 

Marte do mapa de Luziene silva em Quadratura com Plutão do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Um interfere na vontade do outro e há resistência e conflito entre ambos. Dependendo do resto 
da comparação de mapas, um pode irritar o outro ou provocar reações mais violentas. Ambos 
querem mandar, mas nenhum quer obedecer. Em relacionamentos afetivos, pode haver 
incompatibilidade sexual ou sentimentos vingativos entre ambos. 

Júpiter do mapa de Luziene silva em Quadratura com Sol do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Este aspecto não é totalmente negativo, mas há certa dose de tensão envolvida. Um dos 
parceiros pode se auto-estimar muito e acabar menosprezando o outro. Pode ser também que 
um se iluda com o outro, não enxergando os defeitos que ele tem. Um dos parceiros pode 
abusar da boa-fé do outro. 

Júpiter do mapa de Luziene silva em Oposição a Urano do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Podem existir divergências de ideias ou opiniões. As aspirações de um podem estar em conflito 
com o individualismo e rebeldia do outro. Juntos vocês podem cair nos excessos extravagantes 
ou não assumirem suas responsabilidades. Ambos devem ter paciência um com o outro. 



Júpiter do mapa de Luziene silva em Trígono com Plutão do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

O casal pode compartilhar interesses filantrópicos e gostar de ajudar os outros. Um pode 
ajudar e animar o outro a superar problemas ou abandonar vícios, como o cigarro, por 
exemplo. É um aspecto que facilita os empreendimentos comerciais em conjunto e traz 
progresso. 

Júpiter do mapa de Luziene silva em Conjunção com Nodo do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Pode haver boa compatibilidade entre ambos no que se refere aos negócios. Juntos vocês 
podem ter sorte nas finanças e viver um bom progresso. O relacionamento é movido por 
bastante bom humor e alegrias compartilhadas. 

Saturno do mapa de Luziene silva em Sextil com Júpiter do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Um relacionamento de negócios pode se beneficiar muito com este aspecto, pois a prudência e 
cuidado de um se complementa à tendência expansiva e otimismo do outro. Trabalhar em 
dupla pode ser muito produtivo a ambos. Um deve evitar a excessiva cautela e o outro a 
confiança exagerada. 

Urano do mapa de Luziene silva em Quadratura com Mercúrio do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

O entendimento mútuo é difícil pois há muita carga irritativa. Tudo que um fala tem a 
capacidade de irritar o outro e, se isso não for bem entendido por ambos, o convívio se torna 
insuportável. Num casamento, este aspecto pode criar brigas ou até mesmo levar a 
separações. Em sociedades comerciais é muito difícil concordar um com o outro e os negócios 
não dão muito certo. 

Urano do mapa de Luziene silva em Quadratura com Meio do Céu do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

O relacionamento pode ser atrapalhado pela agitação e falta de persistência. Em sociedades 
comerciais, o imprevisto ou a imprudência podem trazer problemas. É importante que um 
respeite a liberdade do outro, para que o convívio seja agradável. 

Netuno do mapa de Luziene silva em Quadratura com Sol do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 

Há sentimentos de desconfiança entre ambos e o relacionamento é cheio de incertezas. Um 
pode se sentir inseguro e desconfortável com relação ao outro, sempre esperando receber um 
golpe ou traição. Pode também haver pouca clareza entre os motivos de ambos. Um pode 
estar idealizando demais o outro e não enxergar a realidade. Há muitas tendências a fantasias. 

Plutão do mapa de Luziene silva em Trígono com Ascendente do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Juntos, vocês podem fazer coisas muito diferentes e até revolucionárias. Há bastante 
dinamismo entre ambos e um pode servir de estímulo a que o outro mude radicalmente algo 
em sua vida. Por exemplo, um pode estimular o outro a mudar de aparência, de atividade, etc. 
As emoções compartilhadas são muito profundas. 

Ascendente do mapa de Luziene silva em Trígono com Sol do mapa de Samira aparecida 
Silva Santos 



O relacionamento pode ser muito harmonioso, já que há muita compatibilidade de 
personalidades. Têm os mesmos gostos e interesses, o que facilita muito o convívio. A 
compatibilidade é grande, seja para casamento ou para sociedade comercial. 

Ascendente do mapa de Luziene silva em Quadratura com Mercúrio do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Este aspecto não dificulta o relacionamento, pois não é propriamente negativo. Mesmo assim, 
há tendência a discussões frequentes, até por assuntos banais. Deve-se lembrar, no entanto, 
que a troca de ideias pode ser muito produtiva, desde que seja bem conduzida. 

Meio do Céu do mapa de Luziene silva em Conjunção com Mercúrio do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Este aspecto é muito bom para sociedades comerciais ou para assuntos intelectuais. A 
comunicação entre os parceiros é muito boa, levando a descobertas e decisões bastante 
positivas para ambos. Em dupla, vocês podem conseguir muito progresso social. 

Meio do Céu do mapa de Luziene silva em Sextil com Netuno do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

O relacionamento pode ter uma dose de idealismo e um lado filosófico. Um pode ajudar na 
carreira do outro com ânimo e apoio positivo. Devem prestar atenção à realidade e não se 
deixarem levar só por ilusões de progresso. Um dos dois precisa ter bastante "pé no chão". 

Meio do Céu do mapa de Luziene silva em Conjunção com Plutão do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

É necessário que os parceiros estejam atentos, pois um pode exercer muita influência sobre o 
outro e acabar prejudicando sua ascensão profissional ou social. Em sociedades comerciais, 
pode haver o risco de decepções e do negócio acabar fracassando. 

Meio do Céu do mapa de Luziene silva em Oposição a Meio do Céu do mapa de Samira 
aparecida Silva Santos 

Não são muito compatíveis com relação à profissão. Em sociedades comerciais podem 
aparecer divergências, que podem ser resolvidas com tato. Provavelmente são diferentes 
quanto aos interesses sociais e discordam na hora de escolher seus programas. Mesmo assim 
não é uma incompatibilidade muito difícil de ser superada. 
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