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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é uma interpretação de seu mapa astrológico de nascimento. Ele retrata as 
principais características da sua personalidade, e tendências da sua vida. O mapa astrológico 
indica "tendências", mas você tem o livre arbítrio de seguir ou não cada uma delas. 

Cada mapa é calculado levando em conta a posição astronômica dos planetas, em relação a 
você. Assim, ele indica setores chamados "casas", signos e aspectos que os relacionam entre 
si. Por isso, você não tem apenas as características de seu signo solar (aquele que você 
costuma ler nos jornais). Você é uma mescla de todos esses fatores, e o que vai determinar o 
peso de cada um deles é a sua escolha pessoal. 

Numa interpretação feita pelo computador, você pode se deparar com informações 
contraditórias. É frequente aparecerem, no mesmo mapa, tendências opostas. Qual dessas 
tendências vai predominar, é algo que um astrólogo pode perceber e lhe indicar, mas o 
computador ainda não sabe fazer. Você, conhecendo tanto a si mesmo, vai saber qual 
tendência está agindo mais. 



Também podem aparecer repetidos várias vezes os mesmos tipos de informações. Isso 
significa que tais tendências são muito reforçadas no seu mapa, marcando com maior 
intensidade a sua vida. 

Por último, cabe lembrá-lo que este mapa tem a finalidade de ajudá-lo a se conhecer um pouco 
mais. Use-o para este fim, e não apenas como curiosidade e diversão. 

Você pode se surpreender com os caminhos que vai descobrir ! 

 

 
 

 

PLANETAS NOS SIGNOS 

Os planetas nos signos revelam como a energia característica de cada planeta pode agir, 
mesclada à energia do signo em que se encontra. As combinações são inumeráveis e podem 
revelar os poderes e possibilidades que cada pessoa tem, suas capacidades ou fraquezas. 

SOL em VIRGEM 

Você tem um apurado senso de dever, além de ser uma pessoa extremamente prática. Gosta 
de coisas organizadas, corretas e perfeitas. É muito crítico e exigente consigo mesmo e com os 
outros. Tende mais ao materialismo que ao lado espiritual da vida. Sua mente é muito 
perspicaz e lógica e você se mostra céptico diante de muitos fatos. Tem grande capacidade de 
trabalho, eficiência e construtividade. É muito prudente, sensato e preciso no que faz. Tem 
talento para intermediar e fazer negócios, além de grande interesse por nutrição e higiene. 

LUA em ESCORPIÃO 

É passional, ciumento e dado a afetos ou aversões intensos. Tem tendência a viver dramas 
afetivos e a ter comportamentos tirânicos. Possui um forte magnetismo pessoal e energia 
sexual intensa. Tudo que você faz é de forma extremista. Pode tomar atitudes radicais e 
drásticas. 

MERCÚRIO em LIBRA 

É inteligente e tem muito talento artístico e estético. Analisa cada questão, pesando sempre os 
prós e os contras, antes de tomar uma decisão. Sabe se comunicar com tato, diplomacia e de 
forma refinada; é muito sociável e comunicativo. Aprecia muito a justiça, a unidade, a igualdade 
e o equilíbrio. É hábil negociador e sabe conseguir a ajuda de pessoas influentes. 

VÊNUS em ESCORPIÃO 

Para você a vida afetiva é necessariamente ligada à vida sexual. É muito sensual e vive os 
amores com intensidade. Você é uma pessoa muito passional e ciumenta. Precisa se controlar 
para não tomar atitudes vingativas quando atacado. É dado a sentir simpatias ou antipatias 
radicais pelas pessoas. 

MARTE em VIRGEM 

Sua energia é posta em ação para tirar proveito prático na vida. No trabalho, sabe ser 
organizado e engenhoso, racionalizando suas tarefas. Tem talento mecânico e habilidades 



manuais. Por outro lado, exige perfeição no que faz, e quando as coisas não saem assim, fica 
irritado. Os intestinos são frágeis, por isso precisa controlar sua alimentação. 

JÚPITER em LEÃO 

Você tem bastante autoconfiança e sabe bem até onde pode ir, e onde está pisando. Tem 
caráter firme e leal, e também tem ambição e autoridade. Mesmo assim, é muito generoso, 
afetivo e cordial. Tem sorte nos jogos e em especulações financeiras. Gosta de crianças e tem 
talento para a educação. 

SATURNO em GÊMEOS 

Dá uma inteligência profunda e aplicada. Tem talento para a área científica e costuma se dar 
bem com a matemática. Quando se dedica a um trabalho intelectual, o faz com total aplicação. 
É muito contido em sua forma de se expressar e sempre fala com seriedade. Tem sensibilidade 
pulmonar ao frio e tendência a se machucar nos braços ou ombros. 

URANO em AQUÁRIO 

Você é um altruísta por excelência. É capaz de ajudar os outros sem pensar em si mesmo. 
Ninguém sabe ser tão fraternal quanto você. É uma pessoa altamente criativa e intuitiva; 
aprecia tudo que é diferente e moderno. Tem interesse por Eletrônica, Aviação, Meteorologia e 
Astrologia. Pode ter problemas circulatórios ou cãibras nas pernas. 

NETUNO em AQUÁRIO 

Você é cheio de ideais humanitários e gostaria de ver o mundo com saúde e paz. Com essa 
combinação de Netuno e Aquário, você tem muita intuição, sensibilidade e até mediunidade. 
Sabe ser racional e lógico, mas dá a devida atenção às suas premonições e pressentimentos. 
Pode ter amigos diferentes e estranhos, mas tome cuidado com possíveis decepções nas 
amizades. 

PLUTÃO em SAGITÁRIO 

Plutão fica neste signo por muitos anos, por isso sua influência marca toda uma geração e não, 
especialmente, você. Seu idealismo é muito acentuado e você o leva até as últimas 
consequências. Sua fé em Deus ou na vida são muito profundas, e você pode até tomar 
atitudes drásticas por causa dela. As viagens são vitais para você e tem verdadeiro fascínio 
pelos locais estrangeiros. 

 

 
 

 

CASAS ASTROLÓGICAS 

As casas astrológicas significam os diferentes assuntos ou temas que norteiam nossa vida 
diária. Têm seus significados dinamizados pelas energias dos planetas que aparecem em cada 
uma delas. 

ASCENDENTE ou CASA 1 

A primeira casa fala sobre sua personalidade, seu exterior, sua forma de aparecer aos olhos 
dos outros. 



Com a casa 1 em PEIXES, você é uma pessoa bastante generosa e até abnegada. É capaz de 
fazer qualquer coisa para ajudar os outros, mesmo que isso o prejudique de alguma forma. É 
uma pessoa emotiva e sentimental, que se rende aos argumentos dos outros e sempre os julga 
dignos de fé. A religião é algo muito importante em sua vida, seja ela qual for. Você não sabe 
se impor aos outros e demonstra falta de firmeza e decisão. Assim, as pessoas tendem a 
abusar de sua boa fé e sua compaixão. É um sonhador romântico e costuma passar grande 
parte do tempo em devaneios sobre o passado ou o futuro. Tem muito talento artístico e deve 
aproveitá-lo, principalmente na música ou na pintura. 

URANO na CASA 1 

Você é uma pessoa independente e um pouco excêntrica. Não se importa muito com as regras 
estabelecidas, e age conforme sua própria cabeça. Gosta do que é moderno, das novidades, 
das coisas que fazem a vida progredir. Tem bastante intuição, é inteligente e tem atração pela 
aventura. Tem boa capacidade organizadora e sabe lidar bem com situações problemáticas. 
Gosta de assuntos ligados à Aviação, Astrologia e ciências novas. 

CASA 2 

A segunda casa fala sobre suas finanças. Ela se refere ao dinheiro ou bens que você ganha 
pelo seu trabalho, ou sobre o desejo de ganhar esse dinheiro. 

Com a casa 2 em ÁRIES, sua tendência é de agir com muito espírito empreendedor quanto às 
suas finanças. Você vai sempre à caça dos melhores investimentos e tem facilidade para 
ganhar dinheiro. É ambicioso, mas também é gastador e generoso, o que pode comprometer 
seus lucros. 

CASA 3 

A terceira casa tem vários significados. Ela mostra sua inteligência, seus estudos, suas 
comunicações em geral. Também significa as viagens curtas, os colegas, irmãos e vizinhos. 

TOURO é um signo de pouco movimento, por isso você não fará muitas viagens, mas todas 
terão motivos bem concretos. Sua mente é do tipo estável, mas um pouco lenta. Seus parentes 
próximos, vizinhos e irmãos têm bom convívio com você, e o seu dia-a-dia é agradável. 

CASA 4 

A quarta casa significa seu lar, sua herança psicológica, seus pais, seu patrimônio e sua época 
final de vida. 

Com a casa 4 em GÊMEOS, sua vida em família e sua infância foram muito instáveis, com 
mudanças frequentes e muitos altos e baixos financeiros. Seus pais são do tipo intelectual e 
muito ativos, e lhe passaram esses interesses. Terá uma época final de vida com pouca calma 
e sossego. Só conseguirá acumular um bom patrimônio se procurar ser mais firme e estável. 

SATURNO nas CASAS 4/5 

Como SATURNO está matematicamente na Casa 4, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 5 
(em conjunção com sua cúspide), será interpretado com ênfase na Casa 5, no item 
correspondente. 

CASA 5 

A quinta casa mostra suas relações sentimentais, suas habilidades artísticas, seus prazeres, o 
jogo e os filhos. 



Com a casa 5 em CÂNCER, você é um tipo popular e que passará por vários amores. É 
possível que você tenha vários filhos, que lhe trarão a sensação de segurança em família. Não 
tem muita sorte em jogos e não é um grande especulador. 

SATURNO na CASA 5 

Você é uma pessoa um pouco séria, até em suas diversões. Não gosta de agitação ou festas 
barulhentas. No jogo, também não tem muita sorte, por isso não perca tempo com essas 
ilusões. Seus ganhos não são por jogos ou investimentos de risco, mas sim por uma 
administração consciente de seus proventos. No amor, é sério, prudente e não se envolve em 
relações arriscadas. Tem as emoções sob controle e não se deixa levar por arroubos afetivos. 

CASA 6 

A sexta casa lhe traz as tendências de saúde, o relacionamento com colegas de trabalho ou 
seus empregados, e as condições de seu emprego. 

Com a casa 6 em LEÃO, sua saúde aparentemente é boa, mas você é muito sujeito a 
inflamações e febres, e também a desgastar muito seu organismo, forçando o coração e a 
pressão sanguínea. No trabalho, você é generoso mas autoritário com os colegas ou 
empregados. Prefere trabalhar em ambientes organizados e com certa nobreza. 

JÚPITER na CASA 6 

Mesmo se trabalhar como empregado de alguma empresa, vai se sentir bem com o que faz. 
Gosta de animais de estimação e pode até ter certos talentos para a Veterinária. Também tem 
atração pelo Direito e por assuntos ou línguas estrangeiras. Na saúde, pode ter sensibilidade 
excessiva no fígado e alterações na pressão arterial. 

CASA 7 

A sétima casa fala de seu casamento, das associações comerciais, do seu cônjuge e dos 
inimigos declarados. 

Com a casa 7 em VIRGEM, seu cônjuge pode ser uma pessoa simples, sem ostentações, mas 
muito inteligente e capaz. Pode ter sido levado ao casamento mais por razões práticas do que 
passionais. Uma sociedade comercial pode se mostrar produtiva quanto ao trabalho realizado 
por ambos. 

SOL na CASA 7 

O casamento pode fazer muito bem a você e melhorar seu estilo de vida. Associações 
comerciais também são favorecidas; você sabe trabalhar em sociedade. Pode ter um cônjuge 
ou sócio forte e poderoso, mas pode sofrer com seu autoritarismo. Também pode acontecer de 
você ter tendências a se indispor com autoridades. 

MARTE na CASA 7 

Pode se casar cedo, com uma pessoa bastante ativa e enérgica, mas também de 
temperamento agressivo. Para conviver bem com o cônjuge, precisa ser calmo e deixá-lo tomar 
as decisões mais importantes. Em sociedades comerciais, pode haver conflitos, ou o sócio é 
autoritário e decidido. Pode ter inimizades, mas serão declaradas e francas. 

CASA 8 



A oitava casa traz as heranças a receber, o dinheiro do cônjuge, a sexualidade e a capacidade 
de renovação que você tenha. 

Com a casa 8 em LIBRA, a situação financeira de seu cônjuge é boa, por isso você passou a 
ter uma vida mais confortável depois que casou. Pode receber alguma herança durante sua 
vida que vai ajudá-lo. Gosta de ter uma vida sexual cheia de refinamentos e de classe. 

MERCÚRIO na CASA 8 

Você tem interesse em estudar coisas ocultas e mistérios. O esoterismo o atrai muito, além de 
gostar de livros policiais, de mistério e de terror. Gosta de ficar num lugar sossegado, lendo um 
bom livro. Pode receber uma pequena herança, ou seu cônjuge pode ganhar dinheiro com o 
comércio. 

CASA 9 

A nona casa é das viagens longas ou ao exterior, as aspirações espirituais, e os seus 
interesses quanto aos estudos superiores. 

Com a casa 9 em ESCORPIÃO, você gosta de estudar assuntos metafísicos, parapsicologia 
ou psicologia. Pode fazer viagens ao exterior movidas por impulsos muito emocionais. Seus 
ideais têm a ver com a descoberta do seu próprio "eu" ou da verdadeira essência da vida. 

LUA nas CASAS 9/10 

Como a LUA está matematicamente na Casa 9, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 10 
(em conjunção com sua cúspide), será interpretada com ênfase na Casa 10, no item 
correspondente. 

VÊNUS na CASA 9 

Você pode fazer agradáveis viagens ao exterior. Talvez conheça alguém no exterior, com 
quem viverá um romance. Os estudos superiores podem ser muito agradáveis, e você pode se 
interessar por assuntos artísticos ou pela Matemática. 

MEIO DO CÉU ou CASA 10 

A décima casa significa a sua carreira, as suas possibilidades de êxito social, o caminho que 
você mesmo escolhe para sua vida. 

Com a casa 10 em SAGITÁRIO, o trabalho é algo que você encara com bastante idealismo e 
entusiasmo. Gosta de trabalhar com coisas que tragam movimento e novidades sempre. 
Trabalhar num lugar muito isolado e fechado seria trágico para seu humor. A monotonia 
também o irrita bastante. Talvez prefira ser um autônomo do que um empregado. Gosta de 
vida social intensa, e com muitos passeios e viagens aproveitando o ar livre. Pode ter interesse 
por esportes velozes ou algum assunto ligado a leis, comércio exterior, filosofia ou religião. 

LUA na CASA 10 

Pode alcançar popularidade no seu trabalho. Talvez tenha uma profissão ligada ao público, ou 
mude com frequência de trabalho. É difícil se definir por uma única opção profissional. No seu 
trabalho, pode ter que fazer muitas viagens ou se adaptar a novas situações. Contará com o 
apoio de mulheres influentes. O trabalho com crianças pequenas, serviços de hotelaria ou com 
alimentação são compatíveis com você. 

PLUTÃO na CASA 10 



Sua personalidade é forte e marcante. Você tem o poder de exercer fascínio sobre os outros. 
Isso o faz uma pessoa talhada para o comando, a chefia de pessoas. Também tem talento 
político e estratégico. Profissionalmente, pode ter sucesso na Computação, na Psicologia ou no 
trabalho com empresas orientais. 

CASA 11 

A décima-primeira casa mostra suas amizades e que atitudes você tem frente a esses amigos. 
Mostra também seus sonhos, seus projetos e esperanças. 

Com a casa 11 em CAPRICÓRNIO, seus amigos são pessoas de tipo sério ou mais velhos que 
você. Por intermédio de seus amigos você pode conseguir alcançar seus projetos mais 
ambiciosos. Você demora a conquistar suas amizades, mas quando o faz, elas são muito 
longas e duradouras. 

CASA 12 

A décima-segunda casa significa os problemas e preocupações maiores de sua vida. Mostra os 
inimigos secretos e as traições, mas também sua evolução interior. 

Com a casa 12 em AQUÁRIO, seus maiores problemas costumam estar relacionados a amigos 
traiçoeiros ou a acontecimentos súbitos e desagradáveis que não podem ser evitados. Você 
tem muita atração pelo esoterismo, principalmente pela astrologia. Pode ter tendência a 
problemas circulatórios crônicos, talvez nas pernas. 

URANO nas CASAS 12/1 

Como URANO está matematicamente na Casa 12, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 1 
(em conjunção com sua cúspide), será interpretado com ênfase na Casa 1, no item 
correspondente. 

NETUNO na CASA 12 

Você tem grande atração pelo ocultismo e assuntos esotéricos. Na verdade, você tem também 
uma grande mediunidade e intuição. Tem talento para trabalhar em hospitais, asilos e 
laboratórios químicos. Você não tem resistência física a bebidas e alimentos fortes. Sua 
tendência a intoxicações pode acabar se tornando um problema crônico. 

 

 
 

 

ASPECTOS PLANETÁRIOS 

Os aspectos entre planetas mostram como as diferentes energias planetárias se relacionam 
entre si conforme cada mapa. Neste sentido, temos a informação de quais planetas dominam, 
quais interagem positivamente e quais causam tensão no seu contato com os outros. Essa 
mescla mostra as características pessoais e as possibilidades de sucessos ou dificuldades na 
vida. 

SOL em quadratura com PLUTÃO 

Seja ponderado, pois você costuma ser radical demais e isso o prejudica. Não conte demais 
com seus planos, pois muitas vezes eles podem acabar dando em nada. Diversifique seus 
projetos, nunca tenha um só interesse, pois assim, caso ele não dê certo, você tem outro para 



se dedicar. Você é sujeito a problemas repentinos de saúde e pode ter necessidade de fazer 
alguma cirurgia de extração. 

LUA em quadratura com URANO 

Você é excêntrico e original, até demais. Não gosta de ser contrariado e nem de obedecer 
ordens. É independente a qualquer preço, muito impulsivo e imprevisível. Tem muita 
criatividade e precisa aprender a ser mais calmo para poder usá-la bem. É muito intuitivo, mas 
também nervoso. Está sujeito a viver rompimentos bruscos em seus relacionamentos. Pode ter 
problemas circulatórios e tendência a estafas. 

MERCÚRIO em trígono com NETUNO 

Tem muita imaginação e inspiração poética. É idealista e espiritualista. Sua intuição e 
mediunidade são grandes, e você pode tirar proveito se souber utilizá-las. Se fizer negócios, 
pode usar sua intuição para ajudá-lo. Gosta de viagens para a praia ou outros locais 
balneários. Tem talento artístico para escrever, pintar ou para a música. Também pode gostar 
de propaganda e publicidade. 

MERCÚRIO em sextil com PLUTÃO 

Você sabe usar de muita estratégia para conseguir o que quer. Tem bastante inteligência e 
argúcia. Decide as coisas rapidamente e costuma tomar atitudes radicais. Gosta de 
Computação, de Biologia ou aspectos da Psicologia profunda. 

VÊNUS em quadratura com JÚPITER 

Você aprecia demais as festas, a vida social e os prazeres, mas exagera. Pode ter certa 
tendência à ostentação e à futilidade; combata isso. Na vida afetiva, está sujeito a dissabores, 
porque nem sempre é fiel. Assim, você mesmo acaba criando seus problemas. Gasta muito 
além de suas posses e acaba sempre tendo que fazer empréstimos para pagar dívidas. 
Controle sua alimentação, pois é guloso e tende a ter problemas digestivos. 

VÊNUS em trígono com SATURNO 

Você é sincero e justo com as pessoas. No amor, age sempre com moralidade e fidelidade. 
Seus romances são estáveis e duráveis. Pode se relacionar com pessoas mais velhas que 
você ou de tipo sério e comedido. Sabe economizar dinheiro, por isso tende a aumentar seu 
patrimônio. Pode ter bens imóveis. 

VÊNUS em trígono com URANO 

Você exerce um grande fascínio sobre as pessoas. No amor, é sedutor e original. Não que aja 
de modo muito apaixonado! Pelo contrário, seus romances necessitam muito de 
companheirismo e amizade. Não gosta de se sentir tolhido; quer ser livre e sem dever 
obrigações ao parceiro. Muitos de seus romances acontecem inesperadamente e essas 
surpresas lhe agradam. 

VÊNUS em quadratura com NETUNO 

Sua vida afetiva é complicada. Você tende a se iludir a respeito das qualidades do parceiro. 
Não enxerga a realidade e pode acabar sofrendo desilusões. Não resiste aos poderes da 
sedução e pode exagerar na sensualidade. Quando sente que um relacionamento vai terminar, 
tem enormes dificuldades em chegar ao ponto final. Fisicamente, sua digestão pode sofrer com 
alimentos muito temperados ou bebidas fortes. 

VÊNUS em trígono com o ASCENDENTE 



Você é sociável e agradável com as pessoas. Gosta de vida social e acha triste ficar muito 
tempo em casa. Para você o ideal é a vida em harmonia e a união entre as pessoas. É 
romântico e sonhador; tem sorte no amor e também com relação a dinheiro. 

MARTE em oposição ao ASCENDENTE 

Você age com precipitação e impulsividade, e isso lhe é prejudicial. Procure ser mais calmo e 
não cultive a agressividade. Você vive cheio de novas ideias, mas seja ponderado ao pô-las 
em prática. É um pouco desajeitado e costuma se machucar facilmente. Tem tendência a 
febres, inflamações e dores musculares. 

MARTE em quadratura com o MEIO DO CÉU 

Você tem muita energia para o trabalho, mas mesmo assim, precisa lutar bastante para ter 
sucesso. Enfrenta muitas críticas e agressividade. Use sua iniciativa para impulsionar sua 
carreira. Organize bem seus projetos antes de colocá-los em prática. Pode se interessar por 
trabalhos em indústrias, na área medica, militar ou esportista. 

JÚPITER em oposição a NETUNO 

Você é exageradamente crédulo. Confia em qualquer pessoa; seja mais exigente. Pode acabar 
se envolvendo em negócios fraudulentos por pura ingenuidade. Ao fazer negócios ou 
contratos, procure ver tudo claramente para não se enganar. Na saúde, precisa cuidar do 
fígado, pois pode intoxicá-lo facilmente. 

JÚPITER em trígono com PLUTÃO 

Você pode ter momentos de sorte repentinamente; pode ganhar em jogos ou loterias. É bem 
humorado e tem a capacidade de recomeçar alegremente, quando sofre algum imprevisto. 
Tem muito senso estratégico para lidar com seu dinheiro e isso lhe traz lucros. Pode ter 
sucesso trabalhando em empresas multinacionais, relacionadas a petróleo ou Computação. 

JÚPITER em trígono com o MEIO DO CÉU 

Você tem muita sorte no trabalho. Além de ter a "boa estrela", você conta com a ajuda e 
proteção de pessoas influentes. É capaz de ganhar bom dinheiro com sua carreira. Tem 
interesse pelo Direito, por assuntos financeiros e línguas estrangeiras. Pode ter sucesso 
trabalhando com Comércio Exterior ou até na área de Educação. 

SATURNO em trígono com URANO 

Você consegue juntar o lado sensato e construtivo de Saturno, com a inovação e o progresso 
de Urano. Assim, você tem uma grande capacidade de trabalho e consegue resultados 
surpreendentes. Tem interesse por trabalhos voltados aos cálculos e ao lado científico. 
Também pode se dar muito bem trabalhando com administração e no serviço público. 

SATURNO em trígono com o ASCENDENTE 

Você tem bastante resistência física; sua energia nunca se esgota. Assim, caso não haja 
outros aspectos negativos à saúde, você tem tendência a viver bastante. Encara tudo com 
seriedade e é uma pessoa que inspira bastante confiança. Sua vida pode se desenrolar 
lentamente, mas você consegue progresso com segurança. 

URANO em conjunção com o ASCENDENTE 

Você é uma pessoa nervosa e excitável. Assim, costuma ser propenso a estafas frequentes. É 
impaciente, não sabendo esperar o momento certo para agir. Deve aprender a combater a 



precipitação e cultivar a calma. É propenso a acidentes domésticos, porque é imprudente e 
estabanado. Tem muita intuição, mas não sabe fazer bom uso dela. Pode ter propensão a 
problemas circulatórios ou nervosos. 
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