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No texto que segue examinaremos o problema de encontrar o menor
ćırculo que contém um dado conjunto finito de pontos do plano cartesiano.
Iniciaremos estabelecendo precisamente o que queremos dizer com isso, em
seguida abordaremos a existência e unicidade da solução do referido pro-
blema e posteriormente analisaremos dois algoritmos utilizados para resolvê-
lo, dando ênfase ao estudo de suas complexidades, tanto do ponto de vista
da análise assintótica de pior caso quanto do ponto de vista probabiĺıstico.

Seja S = {p1, ..., pn} um subconjunto do plano, onde n é um inteiro
positivo. Encontrar o menor ćırculo contendo S, doravante simbolizado por
CM(S), significa resolver os seguintes problemas de otimização:

(1) min(x,y) maxj dist(pj, (x, y))
(2) arg min(x,y) maxj dist(pj, (x, y))

onde (x, y) pertence ao plano, j ∈ {1, ..., n} e a distância é a dada pela
métrica euclidiana. A solução do problema (2) é o centro de CM(S), e a
solução do problema (1) o raio.

Contudo, não trataremos o problema do ćırculo mı́nimo do ponto de
vista anaĺıtico da Teoria de Otimização. Todas as demonstrações das pro-
posições anunciadas serão de natureza geométrica.

E por falar em proposições...

Proposição 1. O problema do ćırculo mı́nimo tem solução.

Demonstração. O caso em que n ∈ {1, 2} é trivial. Suponhamos então que
n ≥ 3. Seja C o ćırculo de centro na origem e raio igual à maior das normas
dos pontos de S. C certamente contém S e tem um certo ponto pi de S
(aquele de maior norma) em sua fronteira. Seja α : [0, 1] → R tal que
α(t) = tpi. Definimos, para t ∈ [0, 1], Ct como sendo o ćırculo centrado em
α(t) e em cuja fronteira encontra-se o ponto pi. Tem-se portanto C0 = C e
C1 = {pi}, donde, visto que S tem outros pontos além de pi, deve existir um
t0 ∈ [0, 1) tal que Ct0 ainda comtém S e além disso existe um pj ∈ S, pj 6= pi,
em sua fronteira. Se o segmento pipj é diametral em S, nenhum ćırculo de
raio menor que Ct0 poderá conter todos os pontos de S, i.e., o ćırculo mı́nimo
é Ct0 . Digamos o segmento pipj não é diametral. Sejam mij o ponto médio
entre pi e pj, ct0 o centro de Ct0 e β : [0, 1]→ R tal que β(t) = (1−t)ct0 +tmij.
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Definimos, para t ∈ [0, 1], Dt como sendo o ćırculo centrado em β(t) e em
cuja fronteira encontram-se os pontos pi e pj. Tem-se portanto D0 = Ct0 ,
e D1 é o ćırculo definido por pi e pj (i.e., o segmento pipj é diametral em
D1). Visto que os únicos pontos de S na fronteira de D0 são pi e pj e que
estes não definem um segmento diametral em D0, então podem acontecer
duas coisas: a primeira é existir um t1 ∈ (0, 1) tal que Dt1 ainda contem S
e além disso contem um pk ∈ S, pk 6= pi, pj, em sua fronteira; a segunda é
a fronteira do ćırculo Dt não encontrar nenhum ponto de S diferente de pi

e pj enquanto t vai de 0 a 1, caso em que D1, o ćırculo definido por pi e pj,
contem S . Acabamos de mostrar que se não existe um ćırculo contendo os
pontos de S com dois destes pontos em sua fronteira então existe um ćırculo
contendo os pontos de S com três destes pontos em sua fronteira. Seja F
a famı́lia dos ćırculos definidos por dois ou três pontos de S e que contém
S. Claramente F é finita e, pelo visto acima, não vazia. Logo existe em F
um ćırculo CF cujo raio é o menor dentre todos os raios dos ćırculos de F.
Suponhamos que exista um ćırculo D contendo S com raio menor que o raio
de CF. Então certamente D /∈ F (pela definição de CF), e portanto existe no
máximo um ponto de S na fronteira de D, estando todos os outros pontos de
S no interior de D. Se D não contém nenhum ponto de S em sua fronteira, é
claro que existe um ćırculo concêntrico com D, e com raio menor, contendo
S, i.e., D não é mı́nimo. Se D contém apenas um ponto pi de S em sua
fronteira, então, sendo d o centro de D, existe um ponto p0 sobre o segmento
pid, suficientemente próximo de d, tal que o ćırculo com centro em p0 e com
pi em sua fronteira contém S e tem raio menor que o raio de D, donde D
não é mı́nimo. Logo é de CF o t́ıtulo de menor ćırculo contendo S, isto é,
CM(S) = CF.

Proposição 2. Não pode haver mais de uma solução para o problema do
ćırculo mı́nimo.

Demonstração. É claro que só pode haver um ćırculo de raio mı́nimo con-
tendo um único ponto. Vamos supor então que S tem pelo menos dois
pontos. Digamos que C e D sejam soluções distintas para o problema do
ćırculo mı́nimo contendo S. Então C e D contém S, tem o mesmo raio (que
é menor posśıvel dentre os raios de todos os ćırculos contendo S) e centros
diferentes. Visto que S ⊂ C, D e S tem pelo menos dois pontos, as fronteiras
de C e de D devem ter dois pontos de intersecção, digamos p e q. O seg-
mento pq certamente não é diametral em C nem em D, e portanto o ćırculo
E definido por p e q tem diâmetro menor que os diâmetros de C e de D.
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Como S ⊂ C, D, tem-se S ⊂ C ∩ D, e visto que E ⊃ C ∩ D, conclúımos
que S ⊂ E, i.e., exite um ćırculo de raio menor que os raios de C e de D
contendo S. Absurdo, pois tinhamos suposto que C e D eram ćırculos de
menor raio posśıvel contendo S.

As duas proposições acima tem consequências importantes no estudo
de algoritmos para encontrar o menor ćırculo contendo uma dada núvem de
pontos S. A proposição 2 nos diz que, se ouver um algoritmo para calcular
CM(S), não vamos ter que nos preocupar com situações do tipo escolher um
entre um bilhão de ćırculos mı́nimos contendo S. A proposição 1 garante
que existe um algoritmo que encontre CM(S). De fato, sendo n o número de
elementos de S, basta avaliar todos os (n

2 ) ćırculos definidos por dois pontos
de S e no máximo (n

3 ) ćırculos definidos por três pontos não colineares de S.
Eliminamos, dentre tais ćırculos, os que não contém S e, dentre os restantes,
escolhemos o que tiver o menor raio. Temos então um algoritmo de força
bruta, CircMin0, cuja complexidade é O(n((n

2 ) + (n
3 ))) = O(n4).

Na verdade uma pequena adaptação da demonstração da proposição
1 permite desenvolver um algoritmo O(n2), do qual falaremos agora. A
idéia é simples: pensemos nos pontos de S como hastes verticais fixadas no
plano cartesiano; se temos à disposição uma argola Ar cujo raio r podemos
controlar, iniciamos com r grande o suficiente para que possamos posicionar
Ar de tal maneira que a região finita por ela delimitada contenha S; a partir
dáı, reduzindo r a argola Ar deslizará sobre o plano adaptando-se às hastes
de S; obviamente existe um r a partir do qual Ar não pode mais ser reduzida;
é o r tal que Ar coincide com a fronteira do ćırculo mı́nimo contendo S.

O modo como Ar se adapta às hastes de S é descrito pelo resultado a
seguir.

Proposição 3. (a) Se um ćırculo C contém S e existem dois pontos de S
definindo um diâmetro de C, então C = CM(S). (b) Um ćırculo C contendo
S é mı́nimo se, e somente se, os pontos da intersecção de S com a fronteira de
C não estão contidos propriamente em uma semicircunferência da fronteira
de C.

Demonstração. O item (a) é consequência do fato de que se um ćırculo C
tem o segmento pq como um de seus diâmetros então nenhum ćırculo com
diâmetro menor que dist(p, q) poderá conter {p, q}. Provemos (b). Seja frC
a fronteira de C. Se S ∩ frC não está contido propriamente em nenhuma
semicircunferência de frC então temos duas possibilidades: ou existem dois
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pontos de S ∩ frC definindo um diâmetro de C ou S ∩ frC tem pelo menos
três pontos, digamos p1, p2 e p3, tais que o triângulo p1p2p3 tem todos os
ângulos internos agudos. No primeiro caso conclúımos, pelo item (a), que
C = CM(S). No segundo caso, o menor ćırculo contendo p1p2p3 é o ćırculo
circunscrito a p1p2p3, que é C. Dáı, nenhum ćırculo com raio menor que o
de C pode conter {p1, p2, p3}, donde nenhum ćırculo com raio menor que o
de C pode conter S. Digamos agora que S ∩ frC está contido propriamente
em uma semicircunferência de frC. Então existe uma reta l passando pelo
centro c de C e tal que todos os pontos de S∩frC estão em um único lado de
l. Sejam q1 e q2 as intersecções de l com C. Deslocamos q1 (respectivamente,
q2) sobre frC, na direção em que se encontram os pontos de S∩frC, até que
a primeira colisão com um ponto de S ∩ frC, digamos pi (respectivamente,
pj), ocorra. Seja p o ponto médio entre pi e pj. Seja α : [0, 1] → R tal que
α(t) = (1 − t)c + tp. Definimos, para t ∈ [0, 1], Ct como cendo o ćırculo
centrado em α(t) e em cuja fronteira encontram-se os pontos pi e pj. É claro
que existe um t0 ∈ (0, 1] tal que todo ćırculo Ct, com t ∈ (0, t0] ainda contém
S. Como o raio de Ct é menor que o raio de C para todo t ∈ (0, 1], C não
pode ser o menor ćırculo contendo S.

Temos então o seguite algoritmo para encontrar CM(S):

I Algoritmo CircMin1(S)

Entrada. S, um conjunto de n pontos no plano, n > 2.

Sáıda. CM(S), o ćırculo mı́nimo contendo S.

1. Comece com o ćırculo C centrado na origem e passando pelo ponto de maior
norma em S, digamos pi.

2. Se frC ∩S tiver dois ou mais pontos, vá para o passo 3. Se não, desloque o
centro c de C na direção de pi até que a fronteira do ćırculo com centro em
c e com pi em sua fronteira encontre um ponto de S, digamos pj , diferente
de pi.

3. Se os pontos da intersecção de S com a fronteira do ćırculo corrente C não
estiverem contidos propriamente em nenhuma semicircunferência de frC
ou se dois destes pontos definirem um segmento diametral em C, retorne
CM(S) = C. Caso contrário, sejam C0 uma semicircunferência contendo
propriamente os pontos de S ∩ frC, c1 e c2 os extremos de C0, pk o ponto
de S ∩ frC mais próximo de c1 e pl o ponto de S ∩ frC mais próximo de c2;
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desloque o centro c de C na direção do ponto médio entre pk e pl até que a
fronteira do ćırculo com centro em c e com pk e pl em sua fronteira encontre
um ponto de S, digamos pm, diferente de pk e de pl, ou até que o segmento
pkpl se torne diametral em C. Repita o passo 3 com o ćırculo C definido
pelos pontos pk, pl e pm ou pk e pl, conforme o caso.

O tempo de execução dos passos 1, 2 e 3 é linear em n. Portanto a
complexidade de CircMin1 depende de quantas vezes o passo 3 é repetido.
Afirmamos que isso acontece no máximo n − 2 vezes, com o que se con-
clui que CircMin1 tem complexidade O(n2) e também que o algoritmo pára.
Com efeito, o passo 3 só é repitido se em seu ińıcio os pontos pk, pl e pm (ver
descrição do algoritmo) do final da execução anterior do passo 3 estiverem
contidos propriamente em uma semicircunferência da fronteira de C; como
o ćırculo corrente C sempre tem seu raio reduzido e continua contendo S a
cada execução do passo 3, o ponto de {pk, pl, pm} que estiver intermediário
aos outros dois na semicircunferência que os contem não aparecerá mais na
fronteira de um ćırculo corrente C pois nenhum ćırculo com raio menor que
o raio do ćırculo definido por {pk, pl, pm} e passando por aquele ponto in-
termediário poderá conter os pontos não intermediários, donde também não
poderá conter S.

A estratégia do próximo algoritmo que descreveremos, CircMin2, é,
de certa forma, oposta à do CircMin1. Ao invés de começar por um ćırculo
qualquer contendo S e reduzi-lo até CM(S), CircMin2 começa por um ćırculo
contendo alguns pontos de S e o expande até CM(S). Ocorre que CircMin2 é
incremental, i.e., sendo Si = {p1, ..., pi}, no i-ésimo passo CircMin2 encontra
CM(Si).

Mas antes vejamos alguns fatos geométricos.

Proposição 4. Sejam P e R conjuntos de pontos no plano (R possivelmente
vazio) tais que P ∩R é vazio. Seja p ∈ P . Então vale o seguinte:

(a) Se existe um ćırculo que comtem P e tem todos os pontos de R em
sua fronteira, então o menor dentre os ćırculos com esta propriedade
(o qual denotaremos por CM(P, R)) é único.

(b) Se p ∈ CM(P \ {p}, R), então CM(P, R) = CM(P \ {p}, R).

(c) Se p /∈ CM(P \ {p}, R), então CM(P, R) = CM(P \ {p}, R ∪ {p}).
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Demonstração. (a) Digamos que existam dois ćırculos distintos , D0 e D1,
centrados em x0 e x1, respectivamente, e com o mesmo raio, contendo P
e tendo R na fronteira. Claramente todos os pontos de P devem estar em
D0 ∩ D1. Definimos uma famı́lia cont́ınua {D(λ) : 0 ≤ λ ≤ 1} de ćırculos
como segue. Seja z um ponto em frD0 ∩ frD1. O centro de D(λ) é o
ponto x(λ) := (1 − λ)x0 + λx1, e o raio de D(λ) é r(λ) := dist(x(λ), z).
Temos D0 ∩ D1 ⊂ D(λ) para todo λ com 0 ≤ λ ≤ 1 e, em particular,
para λ = 1/2. Consequentemente, visto que tanto D0 quanto D1 contém
todos os pontos de P , também D(1/2) ⊃ P . Além disso frD(1/2) passa por
frD0∩frD1. Como R ⊂ frD0∩frD1, isso implica que R ⊂ frD(1/2). Em
outras palavras, D(1/2) contem P e tem R em sua fronteira. Mas o raio de
D(1/2) é estritamente menor que os raios de D0 e de D1. Portanto sempre
que existirem dois ćırculos distintos, de mesmo raio, contendo P e tendo R
na fronteira, é posśıvel encontrar um ćırculo de raio menor contendo P e
tendo R na fronteira. Logo o ćırculo mı́nimo CM(P, R) é único. (b) Seja
D := CM(P \{p}, R). Se p ∈ D então D contém P e tem R em sua fronteira.
Logo não pode haver ćırculo menor contendo P e tendo R na fronteira pois um
tal ćırculo também seria um ćırculo contendo P \ {p} e tendo R na fronteira,
contrariando a definição de D. Portanto D = CM(P, R). (c) Sejam D0 =
CM(P \{p}, R) e D1 = CM(P, R). Consideremos a famı́lia D(λ) de ćırculos
definida acima. Notemos que D(0) = D0 e que D(1) = D1, de modo que tal
famı́lia define uma deformação cont́ınua de D0 em D1. Por hipótese temos
p /∈ D0. Temos também p ∈ D1, donde, por continuidade, deve haver algum
λ∗ ∈ (0, 1] tal que p está na fronteira de D(λ∗). Observemos que P ⊂ D(λ∗),
R ⊂ frD(λ∗), e que D(λ∗) é certamente o menor ćırculo contendo P \ {p}
e tendo R ∪ {p} em sua fronteira, isto é, D(λ∗) = CM(P \ {p}, R ∪ {p}).
Visto que o raio de qualquer D(λ) com λ ∈ (0, 1) é estritamente menor que
o raio de D1, e por ser D1, por definição, o menor ćırculo contendo P e
tendo R na fronteira (o qual é único, pelo item (a)), devemos ter λ∗ = 1, i.e.,
D(λ∗) = D1. Mas D(λ∗) = CM(P \ {p}, R ∪ {p}) e D1 = CM(P, R). Logo
CM(P \ {p}, R ∪ {p}) = CM(P, R).

É a proposição 4 que garante a validade do algoritmo que segue abaixo.

I Algoritmo CircMin2(S)

Entrada. S, um conjunto de n pontos no plano, n > 2.

Sáıda. CM(S), o ćırculo mı́nimo contendo S.
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1. Seja D2 = CM({p1, p2}).

2. Para i← 3 até n

Se pi ∈ Di−1, então Di = Di−1

Se não, Di = CircMin2ComUmPonto∗({p1, ..., pi−1}, pi).

3. Retorne Dn

(∗) Rotina CircMin2ComUmPonto(S,q)

Entrada. Um conjunto S de n pontos no plano e um ponto q tal que existe
um ćırculo contendo S em cuja fronteira se encontra q.

Sáıda. O ćırculo mı́nimo para S com q na fronteira.

1. Seja D1 o menor ćırculo com q e p1 na fronteira.

2. Para j ← 2 até n

Se pj ∈ Dj−1, então Dj = Dj−1

Se não, Dj = CircMin2ComDoisPontos∗∗({p1, ..., pj−1}, pj , q).

3. Retorne Dn

(∗∗) Rotina CircMin2ComDoisPontos(S,q1,q2)

Entrada. Um conjunto S de n pontos no plano e dois pontos, q1 e q2, tais
que existe um ćırculo contendo S e tendo q1 e q2 na fronteira.

Sáıda. O ćırculo mı́nimo para S com q1 e q2 na fronteira.

1. Seja D0 o menor ćırculo com q1 e q2 na fronteira.

2. Para k ← 1 até n

Se pk ∈ Dk−1, então Dk = Dk−1

Se não, Dk ← “o ćırculo com q1, q2 e pk em sua fronteira”

3. Retorne Dn
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A rotina CircMin2ComDoisPontos claramente tem tempo de execução
O(j) sobre um conjunto de j pontos. A rotina CircMin2ComUmPonto chama
CircMin2ComDoisPontos no máximo i − 1 vezes sobre um conjunto com i
pontos, donde o tempo de execução de CircMin2ComUmPonto é O(i2) sobre
um conjunto de i pontos. Como CircMin2 chama CircMin2ComUmPonto no
máximo n− 2 vezes sobre um conjunto com n pontos, o tempo de execução
de CircMin2 é O(n3), visto que

∑n
i=1 i2 = (1/6)n(n + 1)(2n + 1).

Então quer dizer que CircMin2 é pior que CircMin1? Se o critério for
a análise assintótica de pior caso então a resposta é sim, pois n3 > n2. E se
mudarmos as regras do jogo? Observemos que ambos os algoritmos descritos
acima não são determińısticos: tanto o número de vezes que CircMin1 repete
o passo 3 quanto o número de vezes que as rotinas CircMin2ComUmPonto
e CircMin2ComDoisPontos são executadas ao rodar CircMin2 dependem da
configuração dos pontos de S. Sendo assim, qual é o tempo de execução
esperado, em função de n, dos algoritmos que vimos?

Seguindo a ordem até então utilizada, estudaremos primeiramente a
complexidade esperada de CircMin1.

Proposição 5. Seja γ uma circunferência arbitrária. Sejam p1, p2 e p3

pontos amostrados independentemente e com distribuição uniforme sobre γ.
Então a probabilidade de que exista uma semicircunferência de γ (i.e., um
arco de γ medindo π radianos) contendo p1, p2 e p3 é igual a 3/4.

Demonstração. Sem perda de generalidade podemos supor que γ seja a cir-
cunferência unitária centrada na origem do plano cartesiano, que os pontos
p1, p2 e p3 sejam amostrados na ordem dada por seus ı́ndices e que p1 coincida
com 0 rad. A região onde o ponto p3 deve cair para que os três pontos estejam
em uma semicircunferência obviamente é condicionada à localização de p2, e
é fácil ver que, dado que x rad é a posição do ponto p2, o comprimento de tal
região é igual a 2π − x se x ∈ [0, π] e é igual a x se x ∈ [π, 2π]. Assim, como
a distribuição de p3 é uniforme em γ, dado que p1 está em 0 rad e p2 está em
x rad, a probabilidade de que p3 caia numa região tal que p1, p2 e p3 estejam
contidos um uma semicircunferência é igual a (2π − x)/(2π) se x ∈ [0, π] e
é igual a x/(2π) se x ∈ [π, 2π]. Visto que a distribuição de p2 é uniforme
em γ, a densidade da variável aleatória que assume a posição x do ponto p2

é 1/(2π). Logo a probabilidade de que exista uma semicircunferência de γ

contendo os três pontos é dada por
∫ π

0
2π−x

2π
1
2π

dx +
∫ 2π

π
x
2π

1
2π

dx, que é igual a
3/4.
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Proposição 6. O tempo de execução esperado para CircMin1 é O(n).

Demonstração. Os passos 1 e 2 de CircMin1 são sempre executados em tempo
O(n), e cada execução do passo 3 leva tempo O(n). Portanto basta provar
que o número esperado de repetições do passo 3 é constante. De fato. O
passo 3 de CircMin1 é repetido se, e somente se, os pontos de S ∩ frC esti-
verem contidos propriamente em alguma semicircunferência de frC. Como
a probabilidade de que S∩frC contenha exatamente três pontos é igual a 1,
podemos considerar somente este caso. Assim, toda vez (quer dizer, 100 por
cento das vezes) que o passo 3 é repetido, o ćırculo corrente C no ińıcio do
passo tem em sua fronteira 3 pontos de S, cuja distribuição é bem razoável
supor que satisfaça as hipóteses da proposição 5. Dáı, pela proposição 5, a
probabilidade de que o passo 3 se repita é igual a 3/4, i.e., toda vez que o
passo 3 é iniciado depois da execução dele mesmo, é igual a 1/4 a probabi-
lidade de que algoritmo CircMin1 pare. Recáımos, portanto, no problema
de calcular a esperança E do número de ensaios necessários para se obter
sucesso quando os ensaios são independentes e a probabilidade de se obter
sucesso (respect., fracasso) em cada ensaio é de 1/4 (respect., 3/4). O fato
é que E =

∑∞
k=1 k(1/4)(3/4)k−1 = 4. Logo o número esperado de repetições

do passo 3 é constante.

Quanto a CircMin2...

Proposição 7. O tempo de execução esperado para CircMin2 é O(n).

Demonstração. O tempo de execução da rotina CircMin2ComDoisPontos é
sempre O(j) sobre um conjunto com j pontos. Por sua vez, se não fosse
contado o tempo gasto quando CircMin2ComUmPonto chama a rotina Circ-
Min2ComDoisPontos, o tempo de execução da rotina CircMin2ComUmPonto
seria O(i) sobre um conjunto de i pontos. Calculemos a probabilidade de
que uma tal chamada seja feita. Fixemos {p1, ..., pj+1} e q. Seja Dj+1 o
menor ćırculo contendo {p1, ..., pj+1} e tendo q na fronteira. Vamos consi-
derar o caso t́ıpico em que são três os pontos na fronteira de Dj+1 e que
nenhum segmento definido por dois destes pontos é diametral. Suponhamos
que seja removido um dos pontos, digamos pl, de {p1, ..., pj+1}. Neste caso,
o menor ćırculo contendo {p1, ..., pj+1} \ {pl} e tendo q na fronteira é di-
ferente de Dj+1 se, e somente se, o ponto removido estiver na fronteira de
Dj+1. Agora, um dos pontos na fronteira de Dj+1 é q, portanto a proba-
bilidade de que o ponto pl esteja justamente na fronteira de Dj+1 é igual a
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2/(j + 1). Como a probabilidade de que o ponto pj+1 esteja fora do ćırculo
mı́nimo contendo {p1, ..., pj} e com q na fronteira é igual à probabilidade de
que o ćırculo Dj+1 acima deixe de ser mı́nimo quando da retirada de um
ponto pl ∈ {p1, ..., pj+1}, conclúımos que a probabilidade de que o ponto
pj+1 esteja fora do ćırculo mı́nimo contendo {p1, ..., pj} e com q na fron-
teira é igual a 2/(j + 1). Quando o ponto pj+1 está no exterior de Dj,
CircMin2ComDoisPontos é chamada no ı́ndice j + 1, e um tempo adicional
O(j + 1) é gasto por CircMin2ComUmPonto. Portanto o tempo esperado
de execução de CircMin2ComUmPonto é O(i) +

∑i
j=2

2
j+1

O(j + 1) = O(i)
sobre um conjunto de i pontos. Aplicando o mesmo argumento novamente
com respeito às chamadas que CircMin2 faz à rotina CircMin2ComUmPonto,
chegamos à conclusão de que o tempo de execução esperado para CircMin2
é O(n) sobre um conjunto de n pontos.

Portanto, pelas proposições 6 e 7, sob o ponto de vista probabiĺıstico
CircMin1 e CircMin2 têm a mesma complexidade.
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