
Parabéns, Comandante!

Você acabou de adquirir um produto exclusivo e que tornará sua simulação de voo muito mais 
imersiva e realista. 

Vamos a algumas informações úteis!

*******
Cenário desenvolvido para o Novo FLIGHT SIMULATOR - MSFS
SIJY - Campo Comandantes Santa Catarina, SC, Brasil
Version 1.0.0 (2020-12-06)
*******
Produto FREE (Gift for community) - Adquirido pela loja AEROCB
Autor: AEROCB (aerocbsimmer@gmail.com)
2020-Dec-06
*******
Link Aquisição: https://www.aerocb.com
*******

- Descrição do Aeródromo

Campo Comandantes  (SIJY), aeródromo privado,  inserido na TMA Floripa TMA-FL3, adjacente a 
CTR-FN de Navegantes, está localizado no município de Itajaí - SC, é um dos grandes conjuntos de 
condomínios aeronáuticos da região sul .

Primeiro "Gift for Community" do AEROCB para a comunidade.

Aproveitem esse maravilhoso trabalho, feito com muito carinho para vocês conhecerem nosso 
trabalho!

- Informações do Produto

O cenário, desenvolvido, deste aeródromo conta com as seguintes especificações:

Texturas PBR;

Edificações existentes anexas ao sítio do aeródromo;

Hangares Casa com tipologia fidedigna;
 
Melhoramento da área do aeródromo;

Readequação de elevações e desníveis presentes no aeródromo real;

ASSETS exclusivos AEROCB que deixam a imersão  de alto nível e que você só encontrará aqui!



Aproveite este belíssimo aeródromo e o transforme na sua base operacional no Novo Flight 
Simulator MSFS, FSEconomy ou ONAIR.

*******

CARTAS 

Este Aeródromo se encontra dentro da TMA-FL Terminal Florianópolis e para isso você deve se 
atentar as regras de voo. 

Para maiores informações não esqueça de consultar todo o conteúdo do AIS WEB, Fonte Oficial de 
Informações Aeronáuticas do BRASIL no site https://aisweb.decea.gov.br

Link das informações do SIJY no AIS WEB https://aisweb.decea.gov.br/?i=aerodromos&codigo=SIJY
*******

Instalação no MSFS:

Após adquirir e fazer o download do seu cenário, apenas coloque a pasta "aerocb-airport-sijy-
campocomandantes" dentro da pasta "Community" do seu MSFS
*******

Aproveite seu cenário e BONS VOOS, Comandante!

Equipe AEROCB



Portoghese

Parabéns, Comandante!

Você acabou de adquirir um produto exclusivo e que tornará sua simulação de voo muito mais 
imersiva e realista. 

Vamos a algumas informações úteis!

*******
Cenário desenvolvido para o Novo FLIGHT SIMULATOR - MSFS
SSKT - Aeroclube de Santa Catarina, SC, Brasil
Version 1.0 (2020-12-06)
Version 1.1 (2021-25-03)
*******
Produto Pago - Adquirido pela loja AEROCB
Autor: AEROCB (aerocbsimmer@gmail.com)
2020-Dec-06
*******
Link Aquisição: https://www.aerocb.com
*******

Atualizações

V1.1 - 2021-Mar-25:

- Abertura de taxiway setor ECHO conforme atualização do aeródromo;
- Novos objetos adicionados;
- Melhoramento do entorno do aeródromo;
- Inserção do POI Pedra Branca;
 

- Descrição do Aeródromo

O Aeroclube de Santa Catarina (ASC), ícone da TMA Floripa, é  localizado no Sertão do Maruim, São
José - SC, próximo ao  bairro Pedra Branca, e conta com uma grande e independente estrutura.?

Foi fundado em 1937 e desde então atua na formação de pilotos, com muita credibilidade e 
responsabilidade.

- Informações do Produto



O cenário, desenvolvido, deste aeródromo conta com as seguintes especificações:

• Orgão ATC reproduzido, com FCA, pistas de táxi e diversas posições, totalmente funcionais; 

• Texturas PBR; 

• Monumento Xavante (Representado pela releitura do A29 - EMB-314 Tucano da Força 

Aérea Brasileira); 

• Edificações existentes anexas ao sítio do aeródromo;

• 20 Hangares (dispostos em construções únicas e conjugadas);

• Posto de Abastecimento;

• Inserção da PEDRA BRANCA (Referência visual para os voos na região);

• Inserção de prédios na fina da cabeceira 03, de acordo com os existentes no local;

• ASSETS estáticos e animados, exclusivos, AEROCB (gruta, mastros, portões, postes e 

luminárias, aeronaves e veículos) modelados, exclusivamente, para este cenário que 

deixam a imersão  de alto nível e que você só encontrará aqui!

A equipe do AERO CB tomou este desafio, como seu primeiro projeto, de modo a representar no 
novo Flight Simulator de maneira fidedigna, o posicionamento de seus hangares e edificações e 
com um toque de liberdade criativa explorou a modelagem das edificações, hangares, acessórios e 
veículos, afim de apresentar a comunidade, um produto que garanta grande imersão aos 
simuleiros.

Aproveite este belíssimo aeródromo e voe nos corredores visuais da TMA Floripa e se encante com
o litoral de Santa Catarina.

CARTAS 

Este Aeródromo se encontra dentro da TMA-FL Terminal Florianópolis e para isso você deve se 
atentar as regras de voo. A equipe do AEROCB te ajuda enviando junto com o conteúdo as 
principais cartas deste aeródromo.

Para maiores informações não esqueça de consultar todo o conteúdo do AIS WEB, Fonte Oficial de 
Informações Aeronáuticas do BRASIL no site https://aisweb.decea.gov.br

Link das informações do SSKT no AIS WEB https://aisweb.decea.gov.br/?
i=aerodromos&codigo=SSKT

Instalação no MSFS:

Após adquirir e fazer o download do seu cenário, apenas coloque a pasta "aerocb-airport-sskt-
aeroclubsc" dentro da pasta "Community" do seu MSFS



Aproveite seu cenário e BONS VOOS, Comandante!

Equipe AEROCB


