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A diferenciação celular na 
morfogênese

As células constituem a unidade morfofuncional dos seres 
vivos! Você já se perguntou como um organismo multicelular 
é constituído de diferentes tecidos se no início do desenvolvi-
mento embrionário (anterior à fase de gástrula) todas as cé-
lulas são morfologicamente semelhantes entre si? A resposta 
para essa questão está no fato de que as células, no transcurso 
do desenvolvimento, vão gradualmente expressando potencia-
lidades distintas e, com isso, adquirindo formas e funções es-
pecíficas. Uma interessante analogia que podemos fazer entre 
uma células e um ser humano, por exemplo, é que as células 
passam por um período em que todas são iguais, se asseme-
lhando assim ao conhecimento científico de um grupo (classe) 
de alunos do ensino fundamental. No transcorrer do desen-
volvimento, chegará um momento em que as células se dife-
renciarão em relação aos seus destinos, da mesma forma que 
os alunos seguirão por diferentes caminhos em seus estudos, 
tornando-se cada vez mais especializados em sua formação 
(por exemplo graduação, mestrado, doutorado).

Este capítulo lhe permitirá que você entre em contato com 
outros mecanismos envolvidos no desenvolvimento, como a di-
ferenciação e o metabolismo celular e a indução embrionária.
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9.1 O processo da diferenciação celular

De que modo as células derivadas da divisão do zigoto se dife-
renciam umas nas outras? Como elas se organizam em estruturas 
como membros e cérebros? O que controla o comportamento in-
dividual das células de modo que sejam gerados padrões tão al-
tamente organizados? Poderíamos simplesmente responder que 
algumas células se diferenciam porque passam a ter acesso a deter-
minadas informações, que as demais não possuem, ou não rece-
bem. Mas, a solução a essas questões envolve a participação de um 
complexo conjunto de fatores ou mecanismos celulares referido 
como diferenciação celular, por meio do qual as células gradual-
mente se tornam estrutural e funcionalmente diferentes umas das 
outras, como linhagens ou tipos celulares específicos, a exemplo 
de célula do sangue, dos músculos, da pele ou do sistema nervoso. 
Normalmente, a diferenciação celular contrasta com a prolifera-
ção, pois os genes necessários aos eventos de proliferação celular 
reduzem a sua expressão (downregulation) enquanto se eleva a 
expressão (upregulation) de genes que são específicos para a dife-
renciação celular. Quando já diferenciados alguns tipos celulares 
param, definitivamente, de se dividir.  Na espécie humanos, por 
exemplo, o ovo fertilizado dá origem a pelo menos 250 tipos de 
células claramente distintas. 

 A determinação é uma condição alcançada pela célula no de-
correr de sua diferenciação, e somente depois que ela passa por uma 
série de condições prévias, que envolvem modificações tanto do seu 
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ambiente interno quanto externo. Assim, em vários momentos do 
desenvolvimento, a maioria das células passa por determinados “es-
tágios de decisão”. Estes estágios limitam (restringem) as opções sub-
sequentes de desenvolvimento em função de um aumento no com-
prometimento das células (commitment) quanto aos seus destinos.

Restrição de potencialidades e determinação celular implicam em 
limitação progressiva da capacidade de desenvolvimento das células, 
e consequentemente, do embrião, em razão das limitações graduais 
pelas quais a expressão gênica passa. Nesse contexto, o zigoto e os 
blastômeros que resultam das primeiras divisões de clivagem são toti-
potentes (capazes de formar qualquer célula do organismo). À medi-
da que o desenvolvimento progride, são tomadas certas decisões que 
estreitam as opções de destino celular; por exemplo, no blastocisto 
(blástula humana), algumas células tornam-se comprometidas com a 
linhagem trofoblástica extraembrionária e não mais são capazes de 
participar da formação do corpo do embrião (linhagem embrioblás-
tica; pluripotente). Ocorreu então um evento de restrição.

Quando uma célula passa por seu último estágio de decisão o seu 
destino está fixado e se diz que ela está determinada. No entanto, 
a  determinação implica em que a célula (multipotente) ainda passa 
por certas fases de evolução, antes de atingir o estado maduro, mas, 
normalmente, ela não é mais capaz de “saltar” para outra linhagem 
de desenvolvimento. Esta condição restritiva das potencialidades 
está ausente em algumas linhagens celulares, definidas genericamen-
te como células tronco (a exemplo das células tronco mesenquimais).

Células tronco podem conservam a capacidade de alterar ou 
mesmo reverter o seu curso de desenvolvimento fenotípico (desti-
no), ao retroagirem nas etapas de diferenciação - sofrendo desdi-
ferenciação - ou mantendo, potencialmente, uma multiplicidade 
de destinos - e viabilizando, assim, transdiferenciação.

O processo de comprometimento  (do inglês: commitment) 
considerado acima pode ainda ser dividido em dois estágios. O 
primeiro é uma fase transitória chamada especificação. O destino 
de uma célula é dito especificado quando ela é capaz de se dife-
renciar autonomamente ao ser colocada em um meio neutro (am-
biente isento de sinais orientadores de destino celular), como uma 

fenótipos celulares

Desdiferenciação
É a perda das características 
estruturais de uma célula 
diferenciada, e que pode 
resultar na diferenciação de 
em um novo tipo celular

transdiferenciação
É o processo pelo qual uma 
célula já diferenciada pode 
ainda se diferenciar em um 
tipo celular distinto, como na 
transdiferenciação de uma 
célula pigmentar em uma 
célula de cristalino do olho
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placa de Petri. Neste estágio, o comprometimento é ainda capaz 
de ser revertido. O segundo estágio seguinte de comprometimen-
to é o da determinação. Uma célula ou tecido é dito determinado 
quando é capaz de se diferenciar autonomamente, mesmo quando 
for colocado em uma outra região do embrião. Portanto, se nestas 
condições, a diferenciação ocorre de acordo com o destino origi-
nal, é possível assumir que a célula atingiu uma condição de deter-
minação, sendo o curso da diferenciação irreversível (Figura 9.1).

Mapa de
destino

Tecido
diferenciado

Região A

Região B

região marcada
transplantada

região marcada 
transplantada

Destino normal
Região B 

não-determinada
Região B

determinada
Região B

especificada

Três modelos básicos de especificação têm sido descritos: (1) 
especificação autônoma, (2) especificação condicional e (3) es-
pecificação sincicial. 

1. Especificação autônoma: envolve a segregação citoplasmática 
de moléculas determinativas (também denominadas de deter-
minantes citoplasmáticos, essas moléculas são produtos gêni-
cos com potencial para induzir modificações quanto ao destino 
celular) durante a clivagem embrionária, através da qual os pla-

Figura 9.1 - Diferenças entre destino, determinação e especificação celular. Neste modelo, as regiões A e B diferenciam-
se em dois tipos diferentes de células, representados por hexágonos e quadrados. O mapa de destino celular 
(primeiro painel) mostra como as células se desenvolveriam normalmente. Se células da região B (coradas, no 
esquema) são enxertadas na região A, e então se desenvolvem como células do tipo A, é porque o destino da região 
B ainda não havia sido determinado. (segundo painel). Em contraste, se as células da região B já estão determinadas 
quando são enxertadas na região A, elas se desenvolverão como células do tipo B (terceiro painel). Mesmo que as 
células do tipo B não estejam determinadas, elas podem estar especificadas, de modo que elas formarão células B, 
quando cultivadas in vitro, isoladas do restante do embrião (quarto painel) (WOLPERT et al., 2000).
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nos de clivagem acabam separando em células filhas diferen-
tes, regiões qualitativamente distintas do citoplasma do zigoto. 
Assim, cada célula se torna específica em função do conteúdo 
ou tipo de citoplasma que ela adquire durante a clivagem, de 
modo que o destino da célula é determinado sem nenhuma 
referência (ou influência) às células vizinhas. Esse mecanismo 
de comprometer o destino das células faz surgir um padrão de 
embriogênese referido como desenvolvimento em mosaico, 
uma vez que o embrião parece ser formado por um mosaico 
de células autodiferenciadas. Esse modelo é comum em grupos 
de moluscos, vermes anelídeos e cordados tunicados. Nesses 
embriões, determinantes morfogenéticos estão distribuídos 
em diferentes regiões do citoplasma do ovo e repartidos entre 
diferentes células, quando o ovo inicia o processo de clivagem. 

2. Especificação condicional: requer interação entre células du-
rante o desenvolvimento. É característico de poucos invertebra-
dos e de todos os vertebrados. Esse modelo faz surgir um con-
ceito padrão na embriogênese referido como desenvolvimento 
regulativo, que permite flexibilidade no comprometimento ce-
lularquanto ao seu destino, sendo crítico para o surgimento de 
desenvolvimento de gêmeos idênticos (univitelinos), assim 
como, de anomalias congênitas. 

3. Especificação sincicial: grande parte das decisões quanto aos 
destinos das células são tomadas antes mesmo que elas tenham 
sido formadas. Muitos insetos exibem essa terceira via para a 
determinação do destino celular. Nesses casos, interações entre 
componentes maternos dentro do blastoderma sincicial ocor-
rem antes que tenham se formado as membranas celulares que 
separam os núcleos. 

Esses modelos foram alvo de grandes discussões entre embrio-
logistas a partir de meados do século XVIII. Duas teorias surgiram 
inicialmente, referidas como pré-formação (destinos celulares pré-
determinados) e epigênese (toda série de interações entre células 
e/ou produtos celulares, que leva à morfogênese e à diferenciação). 
Essas duas teorias estão relacionadas principalmente aos modelos 
de especificação autônoma e condicional, explicados acima.

Determinantes 
morfogenéticos
alguns tipos específicos 
de proteínas ou RNAs 
mensageiros
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O processo pelo qual uma célula se torna estrutural e fun-
cionalmente especializada é comumente denominado de di-
ferenciação, e envolve desde a regulação da expressão gênica 
até as etapas de transcrição, tradução e subsequente modifica-
ção, além do armazenamento e/ou liberação de seus produtos 
gênicos (Figura 9.2).

9.2 Metabolismo celular

 O que uma célula é capaz de realizar é definido em grande 
parte pelas proteínas nela presentes. Por exemplo, a hemoglobi-
na presente em células vermelhas do sangue as capacita a trans-
portarem oxigênio; células musculares esqueléticas são capazes 
de contrair-se porque contêm um aparato contrátil de miosina, 
actina, tropomiosina e outras proteínas específicas de músculo. 
Esses tipos de proteínas são muito especiais, pois constituem a 
identidade morfofuncional de uma determinada célula, caracte-
rizando-a. Essas moléculas “de luxo” definem o papel funcional 
de cada tipo celular. Entretanto, elas não são envolvidas nas ati-
vidades consideradas de manutenção ou do “trabalho domésti-

co” (do inglês: housekeeping) dessa célula, as quais correspondem ao 
conjunto de eventos moleculares existente nos bastidores da célula, 
responsável por mantê-la viva e em funcionamento. 

Atividades de manutenção são comuns a todas as células e in-
cluem a produção de energia com todas as rotas (reações) bioquí-
micas intermediárias (metaboloma) envolvidas na degradação e na 
síntese de moléculas necessárias à atividade rotineira, ou existência, 
da célula. Podem ser consideradas como parte do aparato total de 
manutenção celular, as moléculas integrantes de organelas (como as 
mitocôndrias e os lisossomos), do citoesqueleto e dos complexos en-
zimáticos pró-apoptóticos e antiapoptóticos. 

9.3 Indução (sinalização) embrionária

O cotidiano nos ensina que “informação” é um produto valioso. 
E esse produto é igualmente importante para as células e certamen-
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Citoplasma

mRNA

Núcleo Processamento

Transcrição

Regiões Controladoras

Região Codificante

região promotora

região reforçadora

Tradução

Proteína

Ribossomo

DNA

DNA

Modificação

Carboidrato

Transporte
Membrana

Nuclear

Figura 9.2 - Sequência da expressão 
gênica à síntese de uma glicoproteína 
(WOLPERT et al., 2000).
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te torna-se crucial para elas durante a embriogênese. Mas, então, 
as células conversam? É possível considerar que a informação das 
células é traduzida em sinais moleculares e estes constituem como 
que “palavras” moleculares ou o objeto de importantes comunica-
ção entre as células. E são essas interações indutivas as responsáveis 
por tornar as células diferentes umas das outras, ao longo do tempo 
de desenvolvimento. E torná-las “diferentes” constitui um aspec-
to fundamental do desenvolvimento. Há numerosos exemplos em 
que um sinal expresso por um grupo de células influencia o de-
senvolvimento de outro grupo de células. Isso é conhecido como 
indução embrionária, um tema difundido principalmente a partir 
dos estudos (referentes à teoria do organizador) realizados pelos 
pesquisadores Hans Spemann e Ilde Mangold (1924). Os sinais 
indutores podem ser propagados por meio de algumas ou até de 
muitas células, ou podem estar pontualmente localizados. 

Existem três modos principais (modelos) pelos quais os sinais 
indutores podem ser transmitidos entre as células. O mecanismo 
de transferência do sinal parece variar de acordo com os tecidos 
específicos envolvidos:

1º O sinal é transmitido pelo espaço extracelular, usualmente por 
meio da expressão de uma molécula sinalizadora difusível, como 
o sonic hedgehog (que passa do tecido indutor para o tecido alvo). 

2º As células podem interagir diretamente umas com as outras, a 
partir de moléculas sinalizadoras localizadas em sua superfície. 
Nos dois casos, geralmente o sinal é recebido por proteínas recep-
toras na membrana da célula e é, subsequentemente, retransmiti-
do (transduzido) pelo sistema de sinalização intracelular (mensa-
geiros secundários) para produzir uma eventual resposta celular. 

3º O sinal pode passar diretamente de célula para célula, por meio de 
junções do tipo fenda. Tais junções são poros proteicos especializa-
dos, presentes em membranas plasmáticas opostas, que constituem 
canais diretos de comunicação entre os citoplasmas de células adja-
centes, através dos quais pequenas moléculas podem passar.

Qualquer que seja o mecanismo de transferência intercelular 
envolvido, o sinal é transduzido em uma mensagem intracelular 
que influencia a atividade genética das células alvo.

Prêmio Nobel de Fisiologia/
Medicina em 1935
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Outro aspecto relevante da indução é se a célula receptora é ou não 
competente para responder ao sinal indutor. A propriedade de com-
petência é uma função do tempo de desenvolvimento e pode depen-
der também, da presença do receptor adequado assim como do me-
canismo de transdução necessário, ou ainda, de determinados fatores 
de transcrição requeridos para a ativação gênica.

A competência de uma célula para uma determinada res-
posta pode mudar ao longo do tempo, o que equivale a dizer 
que a resposta só pode ocorrer dentro de uma janela de tempo 
restrita. Um atraso no desenvolvimento de um ou mais com-
ponentes de um sistema interativo, pode levar efetivamente a 
falha da interação indutiva.

De fato, os processos indutivos pa-
recem estar limitados tanto no tempo 
como no espaço. No que diz respeito à 
sinalização, parece que em se tratando 
de embriões, “menor é melhor”. Sem-
pre que um padrão está sendo especi-
ficado, o tamanho do grupo de células 
envolvido é raramente maior que 0,5 
mm em qualquer dimensão, ou seja, 
em torno de 50 vezes o diâmetro ce-
lular. Muitos padrões são especificados 
em um escala ainda menor, envolven-
do somente dezenas ou umas poucas 
centenas de células. Isto significa que 
a maioria dos sinais indutores envolvi-
dos na formação de padrão alcançam 
distâncias da ordem de apenas 10 ve-
zes o diâmetro da célula (Figura 9.3).
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Difusão

mensageiros 
secundários

sinal

sinal

Contato Direto

mensageiros 
secundários

Junção gap

2

Figura 9.3 - (I) Modelos de indução. A – Por 
meio da secreção, e captação pelo receptor, 
de uma molécula sinalizadora difusível; B - As 
células podem interagir diretamente umas com 
as outras, a partir de moléculas sinalizadoras 
compartilhadas entre a sua superfície e a matriz 
extracelular; C - O sinal indutor pode passar 
diretamente de célula para célula, por meio de 
contato ou junções do tipo fenda (WOLPERT et al., 
2000, p. 18; MOORE & PERSAUD, 2008).
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 Mesmo que uma célula seja competente para responder a um 
sinal indutivo, o seu repertório de respostas possíveis é em geral, 
muito limitado. O sinal é seletivo; pode selecionar apenas uma 
única resposta dentre esse pequeno número de possíveis respostas 
celulares. Como os sinais são essencialmente específicos e depen-
dem do estado da célula, diferentes sinais podem ativar um deter-
minado gene em diferentes estágios do desenvolvimento (os genes 
podem ser ativados ou desativados repetidamente ao longo do de-
senvolvimento). Assim, a especificidade de uma dada indução é 
uma propriedade do tecido alvo e não do tecido indutor.

A ênfase em sinais instrutivos atuando por seleção tem uma im-
portante implicação adicional para a economia biológica. Um mes-
mo sinal pode ser utilizado para determinar diferentes respostas em 
múltiplos tipos celulares. Ou seja, uma determinada molécula sina-
lizadora pode atuar em vários tipos de células, provocando o surgi-
mento de diferentes respostas e características em cada uma delas, 
dependendo de seus “históricos” ou padrões de desenvolvimento.

Apesar das especificidades nos processos de indução, esses even-
tos não são fenômenos isolados. Frequentemente, eles ocorrem de 
um modo sequencial que resulta no desenvolvimento ordenado 
de uma estrutura complexa, como ocorre no desenvolvimento do 
olho (globo óptico). Além disso, há evidências de que as induções 
entre dois determinados tecidos podem ser recíprocas, isto é, cada 
um induzindo respostas no outro, mutuamente. E, como a indu-
ção tecidual desempenha um papel fundamental para garantir a 
formação precisa e ordenada de uma determinada estrutura em-
brionária, pode-se esperar que falhas nessa interação tenham con-
sequências deletérias para o desenvolvimento, gerando desde as 
variações, normais, até anomalias congênitas.    

Considera-se, em geral, que a competência pode ser adquirida 
de várias maneiras. Primeiro, uma célula pode tornar-se competen-
te sintetizando um receptor para a molécula indutora (Figura 9.4).
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Célula progenitora do nervo simpático

FGF responsivo, NGF não responsivo

Ligação FGF sinaliza a síntese
do receptor NGF

Ligação de NGF sinaliza a célula
para se diferenciar em um neurônio 
simpático maduro 

Receptor FGF

Neurônio primitivo

Neurônio dependente de NGF

Neurônio
simpatico maduro

Receptor NGF

FGF

NGF

Em segundo lugar, uma célula pode alcançar a competência sin-
tetizando uma molécula que permite o funcionamento do res-
pectivo receptor. Receptores podem então liga-se ao indutor, mas 
isso não significa ou garante que esses receptores sejam funcionais. 
Frequentemente, um receptor atua enviando ou transduzindo um 
sinal para o núcleo. Portanto, a célula pode alcançar competência 
somente ao sintetizar uma determinada molécula (um “elo mole-
cular”) até então ausente na trajetória da sinalização.  

Figura 9.4 - Indução e competência de uma linhagem precursora de neurônio simpático. A célula germinativa 
original é uma célula mitoticamente ativa que não tem, inicialmente, receptores para o fator de crescimento 
de nervos (NGF), mas que pode responder ao fator de crescimento de fibroblastos (FGF). Isso dá origem a 
uma célula neural primitiva contendo processos (axonais), mas que ainda se divide. Esse neurônio primitivo 
tem receptores para NGF. A célula responsiva ao NGF pode se diferenciar em um neurônio simpático maduro, 
que não se divide (caracterizado pelo seu grande soma, nucléolos proeminentes, extensos processos e 
dependência de NGF para a sobrevivência) (GILBERT, 2004).
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Em terceiro lugar, a competência pode ser adquirida pela repres-
são de um inibidor. Se a molécula inibidora estiver presente, uma 
célula ainda poderá ligar-se com um indutor, enviar o sinal para o 
núcleo e, apesar disso, não ser capaz de ser efetivamente induzida. 
Por exemplo, os indutores frequentemente causam alterações da 
forma celular (como na indução do tubo neural). Se a célula estiver 
impedida de mudar sua forma, devido à ação de uma determinada 
molécula inibidora, ela não será capaz de responder ao estímulo 
indutor, como consequente prejuízo na resposta.

De que modo os sinais são transmitidos entre o indutor o e recep-
tor? Enquanto os fatores endócrinos (hormônios) viajam através do 
sangue para exercer seus efeitos, os fatores parácrinos são secreta-
dos nos espaços próximos em torno das próprias células que os pro-
duzem, e os fatores justácrinos ficam ligados às respectivas células. 

9.3.1 Fatores parácrinos:

As interações mediadas por proteínas que podem difundir-se ao 
longo de curtas distâncias para induzir mudanças em células vizi-
nhas podem ser referidas como interações proximais. Essas pro-
teínas são muitas vezes chamadas de fatores parácrinos ou fatores 
de diferenciação e crescimento. Enquanto os fatores endócrinos 
(hormônios) circulam pelo sangue para exercer seus efeitos a longas 
distâncias no organismo, os fatores parácrinos são secretados para 
os espaços imediatamente ao redor da célula que os produz. 

Durante os anos 80, os biologistas do desenvolvimento desco-
briram que a formação de numerosos órgãos é realmente efetuada 
por uma população relativamente pequena de proteínas. O em-
brião herda uma “compacta caixa de ferramentas moleculares” e, 
portanto, usa muitas vezes as mesmas proteínas para construir o 
coração, os rins, os dentes, os olhos e outros órgãos. Além disso, 
essas mesmas proteínas são utilizadas em todo o reino animal, e os 
fatores ativos na organização de um olho ou coração de Drosophi-
la são muito semelhantes àqueles usados na geração de órgãos de 
mamíferos, por exemplo. As proteínas podem ou peptídeos sinali-
zadores ser agrupadas em quatro famílias principais com base em 
suas estruturas moleculares. Essas famílias são: a família dos Fato-
res de crescimento de fibroblastos (FGFs - sigla do inglês fibroblast 
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growth factor), a família das proteínas Hedgehog (Hogs), a família 
das proteínas Wingless (Wnt), a superfamília dos fatores de cresci-
mento transformante (TGFs - sigla do inglês transforming growth 
factor) e a família das proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs, sigla 
do inglês bone morphogenetic protein).

9.3.2 Sinalização justácrina

Embora a maioria dos reguladores da indução conhecidos se-
jam proteínas difusíveis, algumas proteínas podem permanecer 
ligadas à superfície celular. 

Este é o caso de certas proteínas do tipo Wnt, que podem inte-
ragir com receptores de suas vizinhas ao mesmo tempo em que 
permanecem ligadas à membranas de outras células. De maneira 
semelhante, as proteínas Hedgehog podem existir como uma for-
ma ligada à membrana antes de seu processamento proteolítico. 
Nessa sinalização, as células teriam que realmente estar em conta-
to direto para que o sinal possa ser transmido de modo eficaz. Tal 
ocorre com o sinal Delta recebido pela proteína Notch, um sinal 
que exerce função no desenvolvimento de Drosophila e de embri-
ões de vertebrados.

Resumo

As células podem se diferenciar à medida que elas têm acesso 
a informações sobre o seu destino no desenvolvimento. A dife-
renciação envolve sinalização intercelular (indução embrionária) 
com a participação de inúmeros de fatores de indução, metabolis-
mo e de diversos mecanismos celulares.Além disso, é necessária, 
uma sequência de condições, ou estágios, por meio dos quais as 
células gradualmente se tornam estrutural e funcionalmente di-
ferentes umas das outras e assim origine as linhagens ou tecidos. 

Em diversos momentos da embriogênese, as células passam por 
estágios de “decisão” que restringem opções subsequentes de de-
senvolvimento de fenótipos (potencialidades), em função de um 
aumento no comprometimento das células quanto aos seus desti-
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nos. O processo de comprometimento pode ser dividido em dois 
estágios – especificação e determinação, que são resultado das 
limitações graduais no processo de expressão gênica até que as cé-
lulas tenham atingido um estado diferenciado. O destino de uma 
célula é considerado especificado quando ela é capaz de se dife-
renciar autonomamente ao ser colocada em um ambiente neutro. 
Neste estágio, o comprometimento é ainda capaz de ser revertido. 
O destino de uma célula é considerado determinado quando ela 
é capaz de se diferenciar autonomamente, mesmo quando trans-
plantada para outra região, de células com outra potencialidade. E, 
se mesmo nessas condições, a diferenciação ocorre de acordo com 
o destino original, é possível assumir que a determinação tornou-
se irreversível e a célula encontra-se diferenciada. Essa condição 
só se observa com relação à células-troco. Com exceção destas úl-
timas, é possivel considerar que somente quando uma célula passa 
pelo seu último estágio de decisão seu destino estará fixado, isto 
é, ela não mais capaz de se diferenciar em outra linhagem celular. 




