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O litoral do Rio Grande do Sul caracteriza-se por uma extensa e larga planície costeira, associada a um grande sistema de lagoas e lagunas ao longo de toda a sua extensão, dentre as quais se destaca a Lagoa dos Patos. Vários são os esforços a fim de que o gerenciamento costeiro se torne efetivo nessa região. Apesar do grande volume de informações, não existe uma base de dados comum para as margens da Lagoa dos Patos, um diagnóstico integrado da região, nem um método de monitoramento de mudanças em escala adequada, que sirvam de subsídios para ações de planejamento bem estruturadas. Tal documento vinculado a um banco de dados (SIG) seria "o ponto culminante" do trabalho realizado no Laboratório de Gerenciamento Costeiro da FURG desde a sua formação. 
Dessa forma, o objetivo principal do projeto ainda em desenvolvimento é fornecer elementos e informações técnicas para gerenciamento e planejamento ambiental, através da formação de um banco de dados, de um diagnóstico socioeconômico e ambiental e da proposição de métodos para o monitoramento e análise sócio-ambiental do segmento central da planície costeira do Rio Grande do Sul, correspondente às margens da Lagoa dos Patos. Para alcançar tal objetivo far-se-á uso do sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica e dados censitários e documentais. A hipótese é que o quadro atual de uso do território é inadequado sob o ponto de vista ambiental e não traz reflexos positivos à condição socioeconômica dos municípios estudados. Os resultados desse projeto deverão auxiliar as instituições envolvidas na gestão ambiental, dando suporte ao ordenamento territorial da região, e fazem também fazem parte das ações previstas pelo Pró-Mar-de-Dentro.

