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QUEM EU SOU

Emanuela Evangelista nasceu em Roma em 6 de maio de 1968. Bióloga e ativista 
ambiental, é Membro da Comissão para a Sobrevivência das Espécies (SSC) da União 
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), Presidente da Amazônia Onlus e vice-
presidente da Trentino Insieme, organizações envolvidas na cooperação internacional.



Depois de participar de projetos de pesquisa 
na África, Peru e Brasil, estabeleceu-se na 
Amazônia há 15 anos, onde continua seu 
trabalho com a conservação da floresta tropical.
Junto com a população nativa dos Caboclos, 
realiza projetos de desenvolvimento sustentável, 
ações em defesa do direito à saúde e educação 
e proteção da identidade cultural tradicional. 



Especializada no estudo de mamíferos aquáticos, 
realizou diversas pesquisas científicas orientadas  
para a conservação de espécies endêmicas em
risco de extinção. Os resultados de seus estudos 
foram apresentados em congressos científicos 
internacionais, publicados em periódicos científicos, 
divulgados entre pesquisadores e tomadores de 
decisão brasileiros, e incluídos no Plano de Ação 
Brasileiro para a conservação dos mamíferos. 



Seu trabalho contribuiu para a criação da RESEX Baixo Rio Branco-Jauaperi,  
600 mil hectares de floresta tropical protegidos e destinados ao uso exclusivo  
dos moradores tradicionais, exclusivamente no âmbito de atividades sustentáveis  
e amigas do meio ambiente.
A área, decretada em 2018 como Reserva Extrativista, do Baixo Rio Branco-Rio 
Jauaperi, integra um importante corredor de unidades de conservação e representa 
uma conquista nodal no combate ao caos climático.

Seu trabalho levou à criação da Amazon Charitable Trust, uma fundação com sede 
em Londres que reúne nomes influentes no campo da conservação.



Como ativista, está engajada na divulgação das 
questões da Amazônia e sua biodiversidade e 
olabora com jornais nacionais e internacionais 
para alertar sobre o desmatamento e promover 
a importância das florestas no equilíbrio do planeta.



O seu trabalho tem sido frequentemente alvo de interesse 
da imprensa nacional e internacional.



Em 2009, foi reconhecida pela 
Legambiente como Ambientalista 
do Ano por seus esforços em defesa 
da Amazônia. Sob sua liderança, a 
associação Amazônia Onlus também foi 
contemplada com o prêmio “Un Bosco 
per Kyoto”, concedido pela Accademia 
Kronos no Capitólio de Roma e uma 
menção honrosa no Prêmio da Paz, 
instituído pela Regione Lombardia.



Em 2020, foi agraciada com o cargo 
de Oficial da Ordem do Mérito 
da República Italiana pelo Presidente 
da República Sergio Mattarella. 
A alta homenagem foi motivada “por 
seu constante comprometimento na 
área internacional, na defesa do meio 
ambiente, na proteção dos povos nativos 
e no combate ao desmatamento.
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