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O movimento de baixa que vem se desenvolvendo desde o topo em R5 formado no início do mês de março, fim da onda (C ), tem cara de 

estrutura de impulso para baixo. Os níveis de suporte de S4 e S5 são importantes na formação de preços, e se perdidos a venda tende a 

acelerar. Para cima, perde a configuração de impulso se passar a trabalhar acima de S1.
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