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A proliferação de microrganismos em museus, relacionada aos processos de 

biodeterioração, pode representar riscos para a saúde dos trabalhadores envolvidos na 

análise, manutenção e higienização das coleções arqueológicas, por causa da presença 

de espécies patogênicas. As múmias são ambientes apropriados para microrganismos, 

devido à variedade de materiais orgânicos e inorgânicos presentes, os quais se tornam 

substratos para o desenvolvimento de bactérias, protozoários e fungos. Em 1995, um 

caso de proliferação fúngica em múmias egípcias foi documentado no Museu Nacional 

do Rio de Janeiro após a penetração de água no local onde os corpos eram conservados. 

Na época, além do risco de perda dos espécimes, alguns profissionais que trabalharam 

na tentativa de salvar os materiais arqueológicos afetados, relataram ter ficado doentes. 

Após este incidente, algumas múmias foram acondicionadas dentro de bolhas em uma 

atmosfera anóxica para deter a proliferação de microrganismos.  Com o esvaziamento 

das bolhas, os corpos voltaram a entrar em contato com uma atmosfera rica em 

oxigênio, ficando expostos à contaminação biológica. 

Nosso trabalho teve por objetivo avaliar a contaminação fúngica presente em 

duas múmias egípcias (inv. 170 e 527), e no ambiente do museu, aproveitando a 

oportunidade de abertura das bolhas. Para isso, distintas amostras foram obtidas e os 

fungos isolados estão sendo identificados e caracterizados por métodos clássicos e 

moleculares para estabelecer a relação entre os isolados do ambiente e do material 

mumificado. A presença de fungos em múmias pode ser um potencial risco para a saúde 

pública e causa de biodeterioração de coleções arqueológicas. 


