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Roberto Tonera é arquiteto da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/Brasil –
graduado em março de 1985 e com especialização em Engenharia Civil, em 2002.
Ingressou na UFSC em 1985 e desde 1989, é o arquiteto dessa universidade responsável
pelas obras de restauração das quatro fortalezas históricas da Ilha de Santa Catarina mantidas e gerenciadas pela própria UFSC - um dos maiores projetos de restauração de
conjuntos de arquitetura militar, empreendidos no Brasil. Entre agosto de1992 e
novembro de 1996, foi também responsável pela Divisão Técnica do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/SC, onde, entre outros trabalhos,
coordenou o projeto de inventário arquitetônico e cadastral de imóveis tombados dos
centros históricos das cidades de Laguna e São Francisco do Sul, e que resultou no
desenvolvimento de um banco de dados informatizado para cadastro e gerenciamento
nacional de imóveis históricos. Atualmente, desenvolve na Universidade Federal:
pesquisa histórico-documental relacionada às fortificações históricas no Brasil e no
mundo, sistematizada em forma de banco de dados, CD-ROM e aplicativos para
internet; projetos de restauração e conservação para os edifícios das fortalezas da Ilha de
Santa Catarina; projeto de desenvolvimento de metodologia de levantamento e
mapeamento digital de patologias construtivas em fortificações históricas. Criador e
coordenador desde 1995 do Projeto Fortalezas Multimídia, é autor do CD-ROM
Fortalezas Multimídia, lançado em 2001 pela Editora da UFSC. Também foi o
produtor e diretor dos seguintes trabalhos: CD-ROM Museu Victor Meirelles, lançado
em fevereiro de 2003; CD-ROM De Portugal ao Sul do Brasil, lançado em novembro
de 2005; CD-ROM Cantigas do Povo dos Açores, lançado em dezembro de 2005
(somente em Portugal); CD-ROM Conservação e Manutenção da Fortaleza de
Anhatomirim, IPHAN/SC, em 2005/2006; e Banco de Dados Memória e
Documentação de Victor Meirelles, lançado em dezembro de 2008. Juntamente com o
arquiteto Mário Mendonça de Oliveira, editou e publicou em 2011 o livro e CD-ROM
multimídia: Defesas da Ilha de Santa Catarina e Rio Grande de São Pedro – 1786.
Atualmente, coordena o projeto Banco de Dados Internacional sobre Fortificações:
www.fortalezas.org, base de dados multilíngue sobre fortificações históricas em todo o
mundo. Roberto Tonera é sócio de honra da Asociación Amigos de las Fortificaciones
de Uruguay, membro do ICOFORT - ICOMOS International Scientific Committee
on Fortifications and Military Heritage (www.icofort.org) e membro do Comitê
Técnico Permanente do Seminário Internacional de Cidades Fortificadas
(www.cidadesfortificadas.ufsc.br).
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