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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 ESCORPIÃO 

Você tem uma personalidade forte e uma presença marcante. Tem grande energia psíquica, 
uma capacidade mental aguçada e muita argúcia. Possui um grande orgulho, podendo se 
tornar arrogante e crítico. Mas tem também bom poder de julgamento, perseverança e 
dignidade pessoal. Tem afinidade com estudos científicos profundos e também com o 
misticismo. O mistério, os poderes ocultos do homem e todas as coisas estranhas o atraem 
muito. É uma personalidade dada a extremismos e tem um lado emocional forte e radical: ama 
intensamente, ou odeia e pode ser vingativo. 

LUA em CÂNCER 

Você é muito emotivo e sensível. Detesta ouvir críticas e é impaciente. Se deixarem, você vive 
nostálgico, lembrando do passado. Adora colecionar lembranças. Costuma ser rancoroso com 
quem o ataca. Seu estado de humor varia com muita frequência. É maternal e protetor. A vida 
em família é algo muito necessário ao seu bem-estar. O estômago é seu ponto fraco. Gosta 
muito de cozinhar e comer bem. 

MERCÚRIO em ESCORPIÃO 

É muito perspicaz e inteligente. Gosta de pesquisar e resolver mistérios. Tem interesse por 
assuntos ocultistas. Acredita muito em si mesmo e é firme em suas opiniões. Sua agudeza 
mental faz com que você saiba perceber todas as entrelinhas do que uma pessoa diz. Por 
outro lado, se quiser, você sabe ser muito ferino no que fala. 

VÊNUS em VIRGEM 

Costuma se envolver com pessoas simples e até humildes. Mesmo assim, seu forte interesse 
por higiene e saúde pode levá-lo a se interessar por pessoas que trabalhem na área médica. É 
simples, amável e simpático no relacionamento com as pessoas. Gosta de ter animais 
domésticos e seu lar é decorado com simplicidade, mas muita ordem. 



MARTE em CAPRICÓRNIO 

Você tem uma capacidade de trabalho excepcional. Ninguém é tão prudente e responsável 
quanto você, em tudo o que faz. Tem força de caráter, autocontrole e muita confiança em si 
mesmo. Tem chances de conseguir o sucesso profissional e social, graças à persistência do 
dia-a-dia. Pode chegar a assumir uma chefia, graças à sua capacidade de organização e sua 
autoridade natural. 

JÚPITER em ÁRIES 

Você encara a vida com otimismo e entusiasmo. Adora aventuras e está sempre procurando 
fazer passeios no campo, praia ou algum passeio ecológico. Seus ideais e filosofia de vida são 
nítidos e cristalinos para todos. Tem muita disposição para colocá-los em prática. É 
impulsivamente generoso e não sabe ser econômico com seu dinheiro. 

SATURNO em TOURO 

A prudência é uma palavra-chave para você. Nunca decide nada com rapidez; pensa muito 
antes de fazer suas escolhas. É lento em tudo o que faz e muito discreto. Não costuma falar 
muito e é bastante fechado. Pode se tornar excessivamente conservador, tendência que deve 
combater. Talvez viva dificuldades financeiras e se torne excessivamente econômico. A 
garganta é muito sensível. 

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 LEÃO, seu modo de se comportar é sempre com altivez e orgulho. Não é um 
modo de se achar melhor que os outros. Ao contrário, possui um porte de realeza e certa 
magnanimidade naturais, sem afetação. É expansivo e generoso com as pessoas, e tem muita 
força de vontade para conseguir seus objetivos. Costuma ser seguro de si mesmo e bastante 
consciente do que faz. Tem forte senso de liderança e autoridade, por isso este é um signo 
apropriado para professores e políticos. É muito criativo e tem senso artístico, principalmente 
para o teatro. Mesmo os que não são atores, às vezes têm um comportamento bem teatral. 
Tem muita vitalidade física e um organismo resistente, mas que precisa cuidados para não se 
desgastar excessivamente. 

VÊNUS na CASA 1 

Você tem uma personalidade muito amável e agradável. As pessoas simpatizam muito com 
você. É afetuoso e sentimental, além de ter um gosto acentuado pelas artes. Gosta dos 
prazeres, alegrias e festas. Gosta muito de doces, o que pode fazê-lo engordar. Tem talentos 
matemáticos. 

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 VIRGEM, seus ganhos financeiros nunca vêm em grande quantidade mas 
são constantes. É meticuloso com seu dinheiro e controla seu saldo com exatidão de centavos. 
Não gosta de emprestar dinheiro pois detesta quando não devolvem. Seu dinheiro provém de 
seu trabalho do dia-a-dia. 

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. 

Com a casa 3 em LIBRA, você gosta que seu ambiente no dia-a-dia seja sempre acolhedor e 
cheio de paz. Gosta do bom convívio com parentes, irmãos e vizinhos. As viagens que faz são 
agradáveis e nelas você pode fazer contatos interessantes. É inteligente e tem grande 
capacidade de análise e julgamento mental. 

SOL na CASA 3 

Você aprecia muito as viagens e provavelmente viaja bastante. Também tem interesse por 
atividades literárias ou científicas. Talvez tenha talento para escrever ou para a oratória. 
Comunica-se muito bem com todos. Sempre teve facilidades nos estudos e conta com a 
proteção de irmãos. Nos tempos de escola você tirava boas notas e guarda boas lembranças 
dessa época. 

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 ESCORPIÃO, de seus pais você herdou um jeito passional de encarar a vida 
e as relações familiares. Na sua infância passou por períodos com crises e discussões. Pode 
herdar imóveis de família. Sua época final de vida será agitada por alguns problemas de saúde 
ocasionais. 

MERCÚRIO na CASA 4 

Você teve, desde a infância, todo o apoio intelectual de seus pais. Eles foram importantes para 
a formação de suas ideias. Seus pais são joviais e comunicativos. Pode mudar de residência 
várias vezes e pode passar a vida tentando estabilizar-se num endereço definitivo. Deve 
aprender a poupar dinheiro para tentar garantir um futuro tranquilo na velhice. 

PLUTÃO na CASA 4 

Seu lar nunca foi muito monótono. Talvez tenham acontecido grandes mudanças repentinas 
em casa. Esta posição planetária pode até indicar uma mudança para o exterior. Pode vir a 
residir muito longe de seu local de nascimento. Talvez tenha passado por grandes dificuldades 
na infância. Por outro lado, talvez passe por privações na velhice. Seus pais sempre foram 
exigentes, até drásticos, mas, após acontecerem crises, eles sempre tiveram forças para 
recomeçar. Pode ter pais estrangeiros. 

CASA 5 

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

Com a casa 5 em SAGITÁRIO, no amor você é dado a aventuras. Acaba se envolvendo 
impulsivamente e de forma muito rápida. Tem muita atração por jogos e riscos, e pode até ter 
prejuízos por isso. Sua educação pode ter sido com forte cunho religioso. 

MARTE na CASA 5 

No amor, você é ardente, apaixonado e expansivo. Você se envolve emocionalmente com 
muita rapidez e tem muita energia sexual. Gosta de diversões dinâmicas e ativas. Acha muito 
interessante se arriscar com investimentos ou jogos de loteria. Pode ter filhos robustos e 
saudáveis, provavelmente mais meninos que meninas. 

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 CAPRICÓRNIO, você tem uma vulnerabilidade a friagens e é propenso a 
reumatismo e fraturas. Suas doenças acabam se tornando crônicas se não forem bem 
cuidadas. No trabalho, você é responsável e demonstra bastante habilidade. 

URANO nas CASAS 6/7 

Como URANO está matematicamente na Casa 6, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 7 
(em conjunção com sua cúspide), será interpretado com ênfase na Casa 7, no item 
correspondente. 

NETUNO na CASA 6 



Você é propenso a doenças do tipo contagioso ou a intoxicações alimentares. Precisa seguir 
uma dieta leve e digestiva. Bebidas ou remédios fortes podem lhe fazer mal. Também é 
propenso a anemias. No trabalho, pode se dar bem em empregos ligados a hospitais, 
sanatórios, ou em indústrias químicas ou de bebidas. 

CASA 7 

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

Com a casa 7 em AQUÁRIO, para você o casamento ou sociedade comercial tem que ser 
baseado em uma verdadeira amizade entre os sócios ou cônjuges. Pode resolver se casar de 
forma repentina, mas também está sujeito a rompimentos bruscos. Seu cônjuge é uma pessoa 
inteligente e muito original. Evite tolher a liberdade de seu cônjuge: ele não suportaria. 

URANO na CASA 7 

Pode viver um casamento diferente onde ambos vivem juntos, mas sem tolher a liberdade de 
cada um. Talvez se case com uma pessoa divorciada. É provável que se case repentinamente, 
mas também corre o risco de se separar bruscamente. Pode fazer sociedades com pessoas 
excêntricas ou aventureiras. Por isso, antes de se casar ou associar, pese bem os prós e os 
contras do parceiro ou sócio. 

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 PEIXES, você tem um interesse enorme por assuntos esotéricos e místicos, 
mas não deve perder o pé da realidade, pois tende a se deixar impressionar muito facilmente. 
Assuntos ligados a heranças podem ser complicados em sua vida. 

JÚPITER nas CASAS 8/9 

Como JÚPITER está matematicamente na Casa 8, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 9 
(em conjunção com sua cúspide), será interpretado com ênfase na Casa 9, no item 
correspondente. 

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 ÁRIES, você é um idealista que se entusiasma muito com os sonhos. Tem 
muita energia para dedicar aos estudos superiores, principalmente num curso que exija de 
você muita iniciativa. Pode fazer viagens longas de forma repentina e impensada. 

JÚPITER na CASA 9 

Você é uma pessoa cheia de ideais e imagina um mundo perfeito. Tem interesse pela filosofia 
ou assuntos religiosos; pode se desenvolver muito nessa área. Também tem talentos para a 
educação; poderia ser professor. Sente grande facilidade com línguas estrangeiras e adora 
viagens ao exterior, podendo se divertir muito com elas. 

SATURNO na CASA 9 



Você sempre foi compenetrado nos estudos, levando-os sempre com muita dedicação. Tem 
gosto por estudos científicos, como na área de Engenharia, por exemplo. Você tem seus 
ideais, mas talvez sejam muito rígidos. É religioso e moralista. Talvez precise ver a vida de 
forma mais alegre e otimista. Não é provável que faça muitas viagens longas; sua vida se 
prende mais às suas origens. 

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 TOURO, você age sempre com muita prudência em relação ao trabalho. É 
uma pessoa muito prática e realista para esses assuntos. Sabe que uma carreira é algo 
construído bem lentamente, mas de forma segura. Também tem a capacidade de começar 
outra vez, caso a carreira não dê certo. Talvez se dê bem ocupando um cargo de confiança. 
Tem interesse por trabalhos com a terra e com artes, principalmente música, pintura e 
escultura. O trabalho com assuntos femininos e de estética também são indicados, assim como 
a Arquitetura e trabalhos na área financeira. É uma pessoa bem sociável e ótimo anfitrião. 

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 GÊMEOS, você tem muitos projetos, mas que não são difíceis de realizar. 
Podem ser relacionados a escritos, comunicações ou viagens. Tem muitos amigos intelectuais, 
mas instáveis. Não é fácil conservar suas amizades através dos anos. Pode ter vários amigos 
entre irmãos, primos e parentes bem próximos. 

LUA nas CASAS 11/12 

Como a LUA está matematicamente na Casa 11, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 12 
(em conjunção com sua cúspide), será interpretada com ênfase na Casa 12, no item 
correspondente. 

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 CÂNCER, um de seus maiores problemas é ter boa memória e ficar 
remoendo as agruras para sempre. Acaba prejudicando até mesmo a sua saúde, pois em vez 
de por tudo para fora, você fica se martirizando e sofrendo tudo outra vez. Experimente se 
desligar um pouco disso tudo e verá o quanto sua vida vai crescer e melhorar. 

LUA na CASA 12 

Você é fechado e necessita de isolamento periódico. Aprecia mais um lugar tranquilo do que 
agitações sociais. Tem muita sensibilidade e interesse pelo ocultismo e adora ficar num canto 
estudando ou pesquisando. Pode ter preocupações e problemas com a família e ter 
dificuldades no convívio com mulheres. Seu estômago pode ter uma tendência crônica a 
distúrbios, talvez por causas emocionais. 

 

 



 

 

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 sextil com MARTE 

Sua energia física é transbordante. É confiante e seguro de si. Sabe agir com audácia e valor. 
Não sabe ficar parado; necessita de movimento constante e muitos exercícios físicos. Tem 
sempre novos projetos a colocar em prática, mas nem sempre os leva até o fim. 

SOL em oposição a JÚPITER 

Você tem ambição excessiva, o que lhe será prejudicial. Tem muito orgulho de si mesmo. Tudo 
bem, mas não deixe que isso o torne arrogante. Gosta de conforto e da vida refinada, mas faz 
gastos excessivos. Não tem sorte nos jogos, embora tenha dificuldades em resistir a eles. Não 
abuse da comida e bebida, pois seu fígado é muito sensível; tem tendência a engordar. A 
circulação arterial pode sofrer oscilações. 

SOL em quadratura com NETUNO 

Você é intuitivo e sensível, mas tem pouca resistência a influências negativas. Assim, você 
pode se tornar indeciso, confuso ou irrealista. Não tem resistência às bebidas, drogas ou 
alimentos fortes, por isso deveria evitá-los. Apesar de ter muitos ideais, você não tem força de 
vontade suficiente para conseguir concretizá-los. Tem tendência a se deixar levar pela boemia 
e indolência. Deve aprender a ser mais realista, sensato e firme. 

LUA em sextil com VÊNUS 

Sua personalidade é doce e amável. É uma pessoa simpática e calma. Tem ótimo 
relacionamento com todos e costuma ver o mundo cor-de-rosa. Aprecia a vida social, passeios 
e alegrias. Costuma se entender bem com a família e tem ótimo relacionamento com a mãe. 
Tem sorte no amor, podendo viver vários romances agradáveis. Gosta de arte em geral e de 
assuntos ligados à moda e estética, especialmente se for mulher. 

MERCÚRIO em sextil 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 oposição ao MEIO DO CÉU 

Você pode ser um pouco desorganizado, e isso se reflete em seu trabalho. Tem dificuldades 
em se comunicar bem com as pessoas, e pode acabar envolvido em mal-entendidos. Não tem 
tino comercial, por isso não se daria bem nesse tipo de trabalho. Tende a ser um pouco 
distraído e esquecido; pode esquecer compromissos profissionais importantes. 

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. 

MARTE em trígono com SATURNO 

Você tem um caráter forte e é seguro de si mesmo. Age sempre de forma determinada e tem 
grande capacidade de trabalho. Costuma ter fama de resistente e inflexível em suas opiniões. 
Sabe tomar atitudes práticas e precisas. Tem bastante resistência física e um estoque 
inesgotável de energia vital. 

JÚPITER em quadratura com 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. 

SATURNO em quadratura com URANO 

Mesmo tendo ideias progressistas ou algum projeto criativo, você dificilmente os coloca em 
prática. Seja por falta de persistência, seja por obstáculos que ocorram, o fato é que você nem 
sempre realiza suas ideias. Suas atitudes são pouco convencionais; você é um tanto 
revolucionário. Muitas amizades terminam, sem que você consiga mantê-las acesas. Pode ter 
problemas circulatórios crônicos. 

SATURNO em quadratura com o ASCENDENTE 

Você não tem muita resistência física e se esgota facilmente. É propenso a doenças 
reumáticas e do frio. Também tem tendência a descuidar da saúde, deixando as doenças se 
tornarem crônicas. Na sua vida, muitos planos acabam não dando certo, porque ocorrem 
muitos obstáculos à sua realização. Você precisa ser paciente e aprender a esperar o 
momento certo para agir. 

URANO em sextil com PLUTÃO 

Você é intuitivo e ágil nas suas ações. Tem muito senso estratégico e sabe escolher o 
momento certo para agir. Toma atitudes rápidas e drásticas. Não é o tipo de pessoa que 
demora a tomar decisões. Você tem bastante interesse pela Eletrônica e Computação. Vale a 
pena investir nesse talento. Também pode se interessar pela Psicologia. 

URANO em oposição 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. 

NETUNO em trígono com o MEIO DO CÉU 

Sua inspiração pode ajudá-lo bastante no trabalho. Tem ideias brilhantes e muita intuição; tudo 
isso deve ser usado para levá-lo ao sucesso. Tem interesse por Psicologia, por Filosofia ou 
pela Química. Trabalhos relacionados a assuntos marítimos também são bons para você. 
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