
 

 

Zodíaco Chinês e suas Influências nos Anos 

 

 

A lenda do Zodíaco Chinês começa como uma 

simples história, mas que ainda reflete aos dias de 

hoje. Todos já ouviram falar do ano do Rato, ou do 

ano do Boi (2021 é o ano do Boi), mas a maioria 

nunca se perguntou de onde se originou tal zodíaco. 

O calendário chinês é composto por ciclos de 12 

anos, com o horóscopo chinês também seguindo 

essa mesma linha. Cada ano é representado por um 

animal que, na ordem, do primeiro ao décimo 

segundo, são: rato, boi, tigre, coelho, dragão, 

serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro, 

porco.  

A escolha desses animais é explicada em uma antiga 

lenda da China, na qual se conta que o Imperador de 

Jade, regente dos céus e da terra, realizou uma festa 

de Ano Novo e convidou todos os animais. Ele então 

organizou uma corrida entre os bichos, para decidir 

quais integrariam o ciclo dos anos, e uma vaga cativa 

no zodíaco.  Os animais tiveram que atravessar o rio 

e ganhariam um ano para representar de acordo com 

a posição de chegada. 

Com isso, têm-se a origem de cada animal no Zodíaco 

Chinês. 

 

 

O governo chinês decidiu então emitir algumas moedas comemorativas 

bimetálicas de 10 Yuan para cada ano do zodíaco, com a intenção de 

anualmente estampar na moeda o animal daquele ano correspondente. 

Começando a ser emitidas em 2015. 



 

Se apresenta com integridade, sinceridade e 

emoção. Consegue o que quer sem recorrer à força, 

são gentis, atenciosas e carinhosas e se apegam 

muito aos amigos e a quem amam. Sua atenção é 

para que não se deixe facilmente ser dominado por 

suas emoções, e equilibrar a razão em suas atitudes 

e respostas. 

 

 

As pessoas desse signo passam uma imagem de 

ingenuidade, pois preferem o mundo da fantasia, 

mas, na verdade, são muito inteligentes e 

perspicazes. 

 

 

Em 6 de fevereiro de 2015, a China emitiu 

uma moeda dedicada ao ano lunar da 

Cabra (também chamado de Ovelha), o 

signo do horóscopo chinês que foi o 

protagonista de 2015. 

A moeda é bimetálica e tem tiragem de 80 

milhões de exemplares, todos destinados à 

circulação normal. 

 

China 10 Yuan, 2015 
Zodíaco Chinês - Ano da Cabra 

 

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de Cupro-

Níquel, anel de Latão 

 

 

 

Cabra (Yang) Ano de 2015 



 

É o signo do inventor, tem facilidade de improvisar 

quando algum desafio se apresenta, e sabe usar 

recursos inovadores pela sua habilidade natural. 

Atenção para comunicar e apresentar aos outros suas 

resoluções e o modo como considerou realizar sua 

tarefa. 

 

 

Cheios de vida, adaptáveis e generosos, os 

influenciados pelo Macaco têm facilidade em 

perdoar e tratam todos com muita justiça e 

igualdade.  

 

 

 

Em 16 de janeiro de 2016, a China 

emitiu uma moeda dedicada ao ano 

lunar do Macaco, o signo do horóscopo 

chinês que foi o protagonista de 2016. 

A moeda é bimetálica e possui uma 

tiragem de 500 milhões de exemplares, 

todos destinados à circulação normal. 

 

China 10 Yuan, 2016 

Zodíaco Chinês – Ano do Macaco 

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de Cupro-

Níquel, anel de Latão 

 

 

 

 

Macaco (Hóu) Ano de 2016 



 

 

Pela sua altivez marcada em seu território, aparenta ser o 

herói impávido. Precisa se sentir seguro no seu domínio 

de território. Denota confiança, a atenção é para não 

exceder nesse papel e se tornar agressivo. 

 

 

 

Os indivíduos influenciados por este animal são 

inteligentes, metódicos e espertos, sem falar que 

podem ganhar dinheiro e ter sucesso em todas as 

áreas. O problema é que eles são perfeccionistas 

demais, o que pode paralisá-los, e sua autocrítica é 

seu pior inimigo. 

 

 

Em 4 de janeiro de 2017, a China emitiu uma 

moeda dedicada ao ano lunar do Galo, o signo 

do horóscopo chinês em 2017. 

A moeda é bimetálica e tem uma tiragem de 

500 milhões de exemplares, todos destinados 

à circulação normal. 

 

China 10 Yuan, 2017 

Zodíaco Chinês – Ano do Galo  

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de Cupro-

Níquel, anel de Latão 

 

 

Galo (Ji) Ano de 2017 



 

A lealdade é muito aparente, mantém na maioria das 

vezes a constância em suas ações. Pode ser 

compreensivo na maioria das vezes. De um modo geral, 

no Horóscopo Chinês, sua atenção precisará dar conta 

para não ser quando atacado no seu terreno. 

 

 

Criatividade, beleza e harmonia são as 

principais características que movem as 

pessoas influenciadas por este animal — que 

adora a arte e a companhia de quem ama. Os 

indivíduos regidos pelo Cachorro gostam de 

receber os amigos em casa e são mestres em 

hospitalidade e afeto. 

 

 

Em 19 de fevereiro de 2018, a China emitiu 

uma moeda de 10 yuans dedicada ao ano 

lunar do Cachorro, o signo do horóscopo 

chinês que é o protagonista de 2018. 

A moeda é bimetálica, tem 27 milímetros e 

tem uma tiragem de 350 milhões de 

exemplares, todos destinados à circulação 

normal. 

 

China 10 Yuan, 2018 

Zodíaco Chinês – Ano do Cão 

 

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de Cupro-

Níquel, anel de Latão 

 

 

Cão (Gou) Ano de 2018 



 

É um signo de honestidade e simplicidade, a força 

moral se torna parte considerável em suas 

condutas. É dedicado em sua tarefa designada e 

cumpre até o fim. A atenção é para que a 

ingenuidade não limite suas percepções. 

 

 

Os demais costumam ver as pessoas do 

signo de Porco como misteriosas, e isso 

ocorre por causa de sua personalidade 

reservada. Afinal, elas não costumam falar de 

seus pensamentos a quem não confiam 

totalmente e, por isso, têm poucos amigos — 

que são para a vida toda. 

 

 

Em 2019, a China emitiu uma moeda de 

10 yuans dedicada ao ano lunar do Porco, 

o horóscopo chinês do ano. 

A moeda é bimetálica e tem uma tiragem 

de 250 milhões de exemplares, todos 

destinados à circulação normal. 

 

 

China 10 Yuan, 2019 

Zodíaco Chinês – Ano do Porco  

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de 

Cupro-Níquel, anel de Latão 

 

 

Porco (Zhu) Ano de 2019 



 

 
Curioso por natureza, hábil por enfrentar desafios e 

dificuldades que surgem no caminho. Poderá ser franco e 

honesto. De acordo com o Horóscopo Chinês, a atenção é 

para a crítica exagerada de si mesmo e dos outros em 

questão. 

 

 

As pessoas influenciadas por este animal possuem bom 

gosto, mente afiada e adoram um desafio. Como 

costumam ser agradáveis, elas estão sempre rodeadas de 

amigos que respeitam e a quem são muito leais. 

 

 

 

Em 2020, a China emitiu uma moeda de 10 
yuans dedicada ao ano lunar do Rato, o 
horóscopo chinês do ano. 
 
A moeda é bimetálica e tem uma tiragem de 
250 milhões de exemplares, todos 
destinados à circulação normal. 
 

 

 

China 10 Yuan, 2020 

Zodíaco Chinês – Ano do Rato  

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de Cupro-

Níquel, anel de Latão 

 

 

Rato (Shu) 

 

Ano de 2020 



 

Age na maioria das vezes com calma e bom senso. 

Geralmente é conservador, e busca naturalmente ser 

independente, tem facilidade em aceitar os outros 

pelo que são. Pela sua constância e ação mais lenta, 

a atenção é para que não deixe as oportunidades 

passarem. 

 

 

Os indivíduos influenciados pelo Boi são tímidos e 

não se abrem com facilidade, o que faz com que 

eles pareçam um pouco distantes. Eles podem ser 

quietos e não falar muito sobre o que pensam, 

mas não se engane, pois eles estão sempre 

atentos a tudo o que acontece à sua volta.  

 

 

 

Em 2021, a China emitiu uma moeda de 10 
yuans dedicada ao ano lunar do Boi, o 
horóscopo chinês deste ano. 
 
A moeda é bimetálica e tem todas  as tiragens 
destinadas à circulação normal. 
 

 

China 10 Yuan, 2021 

Zodíaco Chinês – Ano do Boi 

 

 

 

Peso: 9,2 g 

Diâmetro: 27 mm 

Espessura: 2,1 mm 

Tipo de metal: Bimetálica: centro de Cupro-

Níquel, anel de Latão 

 

 

Boi (Niú) 

 

Ano de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moedas ainda a serem emitidas: 

Tigre (Hu) - 2022 Coelho (Tú) - 2023 Dragão (Long) - 2024 

Serpente (Shú) - 2025 Cavalo (Ma) - 2026 
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