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Os signos de água são conhecidos por serem os mais sentimentais do zodíaco. O 

elemento água sugere intensidade nos sentimentos, que podem, inclusive, se 

transmutar em sensações físicas, tanto positivas como negativas. 

São comumente signos muito ligados à espiritualidade, à magia e aos mistérios da 

vida e do universo. 

Os signos de água são CÂNCER, PEIXES e ESCORPIÃO. 

Vamos conhecer um pouco as particularidades de cada um desses signos. 

 

CÂNCER – O ROMÂNTICO INCORRIGÍVEL 

Signo regido pela Lua, Câncer tem por sua principal característica o romantismo 

aflorado e o instinto protetor.  

Por ser cardinal, tem impulso criativo para dar início, principalmente, a novos 

relacionamentos. Isso, porém, não significa que esses relacionamentos serão 

duradouros ou promissores, pois os cancerianos tendem a sair de relações que não 

lhes satisfaçam emocionalmente.  

São intensos e ávidos por encontrar o verdadeiro amor, agindo com romantismo e 

entrega, mas tendem ser dramáticos, sentimentalistas, rancorosos e nostálgicos.  

São muito ligados à família, porém o conceito de família para muitos cancerianos 

pode não ser convencional. Isso equivale a dizer que podem "adotar" como 

familiares os amigos mais próximos e bichos de estimação, protegendo-os como 

uma mãe protege suas crias. 

No Tarot, está relacionado ao Valete de Copas, uma figura jovial, sensual, 

apaixonada e pronta para tomar iniciativas que tragam mudanças positivas. 

 

PEIXES – SENSIBILIDADE À FLOR DA PELE 

Regido por Netuno, que é o planeta das ilusões e da imaginação, não é por acaso 

que Peixes é o signo das pessoas imaginativas e criativas. 



 

 

É signo mutável, ou seja, vive em constante transformação. Os nativos de peixes são 

facilmente adaptáveis, sensíveis e comumente introspectivos. É comum criarem um 

mundo fantasioso, no qual podem viver livremente e deixar suas emoções à mostra. 

São, muitas vezes, ingênuos e despretensiosos, mas quando se sentem acuados, 

tendem a se esconder no mundo ilusório que criaram, tornando difícil às pessoas ao 

redor acessá-los neste universo particular. 

De extrema sensibilidade, os piscianos captam com facilidade as energias das 

pessoas e ambientes em que se encontram, o que pode deixá-los pouco à vontade, a 

depender de onde e com quem estão. São voláteis, magoáveis, comumente 

desorganizados, embora tenham facilidade de lidar com situações caóticas, e tendem 

à infidelidade, pois estão sempre em busca do amor ideal. 

No Tarot, é representado pelo Cavaleiro de Copas, uma figura de meia idade, 

extremamente sensível, romântica e gentil, representando o amor ideal e as boas 

novas. 

 

ESCORPIÃO – MISTÉRIOS E TRANSMUTAÇÃO 

Signo regido por Plutão, que representa a transformação, Escorpião é, injustamente, 

o signo mais temido do zodíaco. Isto porque os escorpianos têm a personalidade 

forte e resolutiva e são firmes em seus ideais. 

Relacionado ao arcano maior A Morte no Tarot, Escorpião é um signo que trata de 

transmutação energética, astral ou física, o que significa que os escorpianos são 

signos transformadores, cuja facilidade em se desapegar daquilo que não lhes serve e 

seguir em frente é notável perante os demais signos do zodíaco.  

Como signo fixo, tem por principal característica a lealdade. Porém, para alcança-la, 

a pessoa deve conquistá-los e ultrapassar todas as barreiras que os escorpianos 

impõem no início de seus relacionados.  

Escorpião é um signo extremamente sexual e sabem usar o sexo como poderosa 

arma em favor de suas intenções. São desconfiados, misteriosos, sensuais e podem 

ser traiçoeiros e vingativos, quando percebem que o outro não está agindo com a 

mesma lealdade que a ele despendeu. 

O arquétipo deste signo está representado nas cartas A Rainha de Copas e o Rei de 

Copas do Tarot, figuras mais maduras, misteriosas, sensuais e extremamente fiéis, 

indicando relacionamentos duradouros, promissores e ardentes, desde que a outra 

parte esteja disposta a agir com cautela, sabedoria e, principalmente, lealdade.  

 


