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Congratulations, Pilots!

You have just purchased an exclusive product that will make your flight simulation much more 
immersive and realistic.

Let's get to some useful information!

*******
Scenario developed for the New FLIGHT SIMULATOR - MSFS1

SSKT - Aeroclube de Santa Catarina, SC, Brazil
Version 1.0 (2020-12-06)
Version 1.1 (2021-25-03)
*******
Paid Product - Purchased by AEROCB store
Author: AEROCB (aerocbsimmer@gmail.com)
2020-Dec-06
*******
Acquisition link: https://www.aerocb.com
*******

Updates

V1.1 - 2021-Mar-25:

- Opening of the ECHO sector taxiway according to the aerodrome update;
- New objects designed;
- Improvement of the aerodrome surroundings;
- Insertion of the POI Pedra Branca;

AERODROME DESCRIPTION

The Air Club of Santa Catarina (ASC), icone of TMA Floripa, is located in Sertão do Maruim, São 
José, Santa Catarina, next to Pedra Branca neighborhood and has a great and independent 
structure. 

It´s founded in 1937 and since then it has been involved in training pilots with a lot of credibility 
ans responsability.

1 - WWW.AEROCB.COM 

http://WWW.AEROCB.COM/


PRODUCT INFORMATION

The developed scenario of this aerodrome has the following specifications:

 
• Reproduce ATC with FCA, taxiway and varius positions, fully functional;

• PBR textures;
    
• Xavante Monument (represented by the re-reading of A29 EMB-314 Tucano of Brazilian Air 
Force);
    
• Existing buildings attached to the aerodrome site;
    
• 20 hangars (arranged in unique and conjugated constructions);
    
• Gas station;
    
• Insertion of the Pedra Branca (Visual reference for the flights in the region);
    
• Insertion of buildings at the end of the threshold 03, according to those existing on site;
    
• Exclusive static and animated ASSETS, AEROCB (cave, masts, gates, posts and lamps, aircraft and 
vehicles) modeled exclusively for ths scenario that leave the immersion of a high level and that you
´ll only find here.

The AERO CB took the challenge as his first projet, with the aim of representing in the new Flight 
Simulator in a reliable manner the positioning of its hangars and buildings. 
With a touch of freedom explored the modeling of buildings, criative hangars, acessories and 
vehicles in order to present the community a product that guarantees a great immerson in 
sumulators. 
Enjoy this beautiful aerodrome and fly in the visual corridors of TMA Floripa and be enchanted bu 
the coast of Santa Catarina.



CHARTS

This Aerodrome is located inside the TMA-FL Terminal Florianópolis and for that you must pay 
attention to the flight rules. The AEROCB team helps you by sending along with the content the 
main letters of this aerodrome.

For more information do not forget to consult all the content of AIS WEB, Official Source of 
Aeronautical Information of BRAZIL on the website https://aisweb.decea.gov.br

Link to SSKT information on AIS WEB https://aisweb.decea.gov.br/?i=aerodromos&codigo=SSKT

Installation on MSFS:

After purchasing and downloading your scenario, just place the "aerocb-airport-sskt-aeroclubsc" 
folder inside your MSFS "Community" folder

Enjoy your scenery and GOOD FLIGHTS, Commander!

AEROCB team



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
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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


