


Fachada lateral com a vista mais bonita do litoral norte paulista

Um local extraordinário em um dos cenários mais bonitos 
do litoral de São Paulo, com ampla visão da baía do 
Itaguá, na melhor localização de Ubatuba. 
Um empreendimento exclusivo, pensado em cada detalhe 
para acolher famílias e sonhos. Um projeto concebido 
para ser sua residência definitiva, de frente para o mar, 
oferecendo um horizonte excepcional como cenário para 
sua vida.

Novo ícone do viver 
bem no litoral paulista

A Atmosfera, que assina os empreendimentos mais valorizados de 
Ubatuba, escolheu o melhor endereço beira-mar da cidade para o L500,  
a Avenida Leovigildo Dias Vieira, 500, no Itaguá.
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Veja o sol e a lua nascerem no mar à sua frente, 
emoldurados pelas montanhas, pelas ilhas da região 
norte e pela Ponta Grossa, ao sul, em uma paisagem 
incansável de se admirar. Isso na mais charmosa orla da 
cidade, com lojas, gastronomia e facilidades ao redor, a 
ciclovia em frente e a avenida beira-mar, que convida a 
caminhar, respirar e viver. O L500 traduz um verdadeiro 
estado de espírito, em equilíbrio e harmonia com a cidade 
e o cenário verde e azul ao redor.

Residências suspensas com 
sofisticação e privacidade. 
E um espetáculo da natureza 
todos os dias na varanda.

Fachada ativa em consonância com a orla da baía do Itaguá
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Gentileza urbana tem tudo a ver com o L500. Seu projeto 
foi concebido com um recuo de 23 metros da orla – o que, 
para os moradores, amplia a visão do cenário natural, cria 
um respiro em relação à rua, oferece proteção acústica e 
privacidade. Esse cuidado, que preserva o visual da orla 
e evita sombreamento, e sua fachada ativa, integrada ao 
entorno, contribuem para uma cidade mais acolhedora. 

A elegância do L500 
também está na suavidade 
com a qual ele se insere na 
paisagem.

A fachada ativa oferece espaços dedicados a diversas atividades no 
térreo da edificação, dando continuidade ao espaço urbano. Assim, o L500 
permite que a avenida seja mais inclusiva e agradável, enquanto preserva 
a intimidade dos moradores, que dispõem de entrada separada e privativa. 

Vista frontal: fachada ativa
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O L500 oferece uma estrutura completa de lazer, 
distribuída por seus pavimentos e no rooftop, com 
ambientes elegantes e generosos, iluminados e 
ventilados naturalmente, criados para oferecer muitas 
possibilidades a você e sua família. Um andar abriga a 
quadra coberta de squash e basquete. Outro, uma área 
exclusiva para as crianças, com brinquedoteca educativa. 
E entre esses andares está a academia, um espaço com  
o pé direito duplo e concepção surpreendente.

Um private club distribuído 
por todos os andares e  
no rooftop, para apenas  
39 residências.

•  Piscina em ilha no rooftop com vista  
•  definitiva para o mar 

•  Party room com espaço gourmet e lounge  
•  no rooftop

•  Sauna

•  Pet land no rooftop

•  Coworking

•  Kids place

•  Fitness center com pé direito duplo

•  Quadra multiuso: yoga, squash e basquete*

•  Bicicletário

•  Iluminação cênica

*Meia quadra com tabela de basquete
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Ampla, espaçosa, arejada e com luz natural. No espaço 
perfeito, o melhor projeto, assinado pela Companhia 
Athletica, uma referência em preparação física e bem-
estar. Um completo fitness center que reúne aparelhos de 
última geração, equipamentos para crossfit, yoga studio 
e parede de escalada, com detalhes cuidadosos, que 
inspiram a cultivar a saúde do corpo e da alma.

Renove suas energias todos 
os dias, em uma academia 
exclusiva, com projeto 
assinado.

A Companhia Athletica é uma rede de academias de alto nível, com mais de 
30 anos de experiência no mercado, 35 mil alunos e unidades em pontos 
exclusivos do país.
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Com linhas contemporâneas, a portaria das residências 
foi concebida para proporcionar tranquilidade total aos 
moradores. Oferece duas entradas, uma para residentes 
e outra para prestadores de serviço, eclusa de segurança 
para carros e pedestres e um amplo hall de entrada 
com lockers destinados a encomendas, permitindo que 
entregas sejam realizadas sem contato, com segurança, 
praticidade e fluidez. 

Já ao entrar no L500, 
você tem uma experiência 
de conforto, segurança e 
privacidade.

A partir do hall de entrada estão integrados o bicicletário, as vagas, os 
depósitos individuais, a quadra de esportes e três elevadores, em um 
equilíbrio elegante entre as áreas de convivência e os espaços privativos.
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Com uma piscina de borda infinita, raia de 25 metros e 
área de spa com sauna e hidromassagem, o rooftop é 
um objeto do desejo. Tem vista definitiva para o mar e é 
totalmente dedicado ao prazer de viver, oferecendo um 
generoso espaço para festas, lounge e área gourmet 
equipada.

Uma piscina em formato de 
ilha, cercada por ilhas. 
E uma vista inesquecível da 
baía do Itaguá.

Sinta-se envolvido por uma paisagem deslumbrante e viva momentos únicos.
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Um espaço dedicado ao  
bem-estar, com arquitetura 
e acabamentos que se 
traduzem em uma elegância 
contemporânea.
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Todo o projeto deste 
exclusivo clube privativo 
foi criado para permitir 
que os moradores 
possam se desligar da 
agitação do dia a dia e 
aproveitar momentos 
de relaxamento e 
reconexão.



O espaço para festas localizado na cobertura do L500 
é realmente especial. Além de conforto, bom gosto e o 
cenário que o ambiente oferece, o morador conta com um 
trecho inteiro da piscina que se integra ao lounge, para 
usar com exclusividade em seus encontros com a família 
e os amigos.

No rooftop, o clube privativo 
tem uma piscina exclusiva 
para seus convidados.
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Piscina em ilha
Raia 25 metros
Lounge
Sala de estar 
Espaço Gourmet / Festas
Copa
Sauna seca
Sanitário PNE
Solarium
Ducha e lava-pés
Hidromassagem

Implantação da cobertura
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Bicicletário
Estacionamento / armário náutico
Entrada com eclusa de segurança
Portaria / lockers
Elevadores / caixa escada
Hall com eclusa de pedestres
Quadra de squash / basquete
Área de serviço / sanitários
Estacionamento da área comercial
Shopping
Todas as unidades possuem 
preparação para recarga de 
veículos elétricos

Implantação do térreo

Av. Leovigildo Dias Vieira

R. Milton de Holanda Maia
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Apartamento lateral 150 m2

home office
•  Varanda gourmet com churrasqueira
•  Planta com possibilidade de retirada de paredes
•  Guarda-corpo em aço galvanizado e corrimão  
•  de madeira
•  Monocomando nos chuveiros, lavatórios e cozinha
•  Aspiração central
•  Preparação para varal no forro da área técnica
•  Aquecedor preparado para bomba de calor
•  Unidades com entrada social e de serviço
•  Lavabo 
•  Cozinha em ilha 
•  2 vagas de garagem 
•  CO2 free: Fogão de indução e forno elétrico

em todas as unidades



Apartamento lateral 150 m2

4 dormitórios
•  3 suítes



Apartamento lateral 150 m2

big living
•  3 suítes
•  sala estendida com dois ambientes
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No L500 você tem um 
encontro marcado com a 
natureza, todos os dias,  
em sua casa.
Apartamento final 5, 6, 7 e 8 - big living



Em cada uma de suas exclusivas 39 unidades, o L500 
oferece a segurança e a privacidade de um apartamento 
com a amplitude e a liberdade de uma residência.  
O conceito se materializa nas muitas possibilidades de 
distribuição dos espaços, valorizando o estilo de vida 
de cada morador, que é livre para escolher a melhor 
composição para sua família.

Residências L500
Conforto, sofisticação e 
privacidade

Apartamento final 5, 6, 7 e 8
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“Meu desejo é ficar 
sempre assim, vivendo 
tranquilamente em um 
canto da natureza.” 
Claude Monet
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L500, a escolha definitiva 
de quem já amadureceu 
as suas decisões de vida e 
pode oferecer o melhor para 
sua família.
Apartamento final 5, 6, 7 e 8



Integrada ao living, a 
varanda generosa mescla 
os limites entre exterior e 
interior, trazendo para perto 
o oceano, as montanhas e 
as ilhas ao norte.
Apartamento final 0
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Suítes com vista total para o 
mar, varanda, muito espaço 
e luz natural. Tudo em um 
cenário de sonho.
Apartamento final 0
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A melhor vista da cidade, 
a melhor vista do mar. 
Um cenário de tirar o fôlego, 
para fazer parte da sua vida.
Apartamento final 1
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Plantas inteligentes abrem 
possibilidades e unem 
amplitude a acolhimento.
Apartamento final 2



Facilidades, caminhos, amigos – todos se cruzam no 
Itaguá. Lojas, restaurantes, serviços e uma vibração 
positiva estão em equilíbrio e harmonia com a paisagem, 
que convida a ver e ouvir de forma tranquila a natureza ao 
redor. Esse conjunto de experiências resulta na localização 
perfeita, com uma orla sombreada por árvores e tudo o que 
é preciso para viver bem a uma caminhada de distância.  
No L500, você está no coração do melhor bairro residencial 
de Ubatuba, com uma ciclovia na porta de sua casa e 
acesso fácil às mais lindas praias e ilhas da região.

O novo ícone do viver bem 
só poderia estar no melhor 
ponto de Ubatuba. 10

17

19

1. Píer Comodoro Magalhães; 2. L500; 3. Projeto Tamar; 4. Condomínio Casa Itaguá; 5. Residencial e Boulevard L23; 6. Praça da Baleia; 7. Aquário de 
Ubatuba; 8. Ubatuba Mall Aeroporto; 9. Centro de Convenções; 10. Rede atacadista; 11. Aeroporto Gastão Madeira; 12. Pista de skate; 13. Biblioteca 
Municipal; 14. Estátua do pescador; 15. Calçadão comercial; 16. Fundart; 17. Igreja da Matriz; 18. Teatro Municipal; 19. Casarão do Porto; 20. Mercado de 
peixe; 21. Farol do Cruzeiro

Praia do Cruzeiro

Centro

Praia do Itaguá

Praia do Tenório

Praia Vermelha

Praia Grande

Perequê-Açu



Cercada pela Mata Atlântica, Ubatuba possui 80% de 
seu território protegidos pelo Parque Estadual Serra do 
Mar. Sua costa recortada oferece mais de 100 praias, 
inúmeras ilhas e também trilhas, cachoeiras e cenários 
exuberantes. Em meio a tanto verde, a cidade olha 
para o futuro, oferecendo a possibilidade de viver com 
simplicidade, em harmonia com a natureza, sem abrir 
mão do conforto e da sofisticação. 

Escolha viver em Ubatuba 
e faça uma opção definitiva 
por sua qualidade de vida.
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Uma forma mais gentil e harmoniosa de construir 
empreendimentos de alto valor nos locais mais 
privilegiados de Ubatuba. É a isso que se dedica a 
Atmosfera, construtora e incorporadora de alguns dos 
projetos mais bonitos do litoral de São Paulo. Entre eles, 
o L500 se destaca por um conjunto único de atributos 
– localização ideal, cenário único, projeto inspirador, 
o private club e a gentileza urbana da construção 
com o entorno. E ainda o cuidado com cada detalhe, 
preocupação da Atmosfera ao oferecer residências que 
ainda não existiam em Ubatuba. L500, o novo ícone do 
viver bem do litoral paulista, só podia ser assinado pela 
Atmosfera Incorporadora.

Imagine sem limites o que você 
espera para sua residência.  
Foi isso que guiou a Atmosfera 
na criação do L500.

Atmosfera Incorporações e Construções Ltda. Rua Liberdade, 211, Centro – Ubatuba (SP) – CEP 11.690-186 - Tel.: (12) 3833-9898 – 
CRECI 163465. O empreendimento L500 encontra-se aprovado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba com Alvará 636/21 e Registro do 
Memorial de Incorporação protocolado no Cartório Oficial de Registro de Imóveis competente, protocolo número 175664. As imagens 
contidas neste catálogo são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações. A vegetação e o paisagismo retratados são me-
ramente ilustrativos e apresentam porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar 
diferenças de tamanho e porte. Móveis, eletrodomésticos e itens de decoração são meramente ilustrativos e não serão entregues 
com as unidades.


