
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!

*******
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*******

- DESCRIÇÃO DO AERÓDROMO

O Aeroporto de São Francisco do Sul, que serve o município de mesmo nome, tem uma pista 
gramada e sinalizada de 700 Metros com uma aproximação espetacular por cima da Baia da 
Babitonga.  

Há hangares de aeronaves da aviação geral, leve e desportiva, e serve de base para o ÁGUIA da
PMSC no norte do estado. 

Localizado próximo a Joinville - SBJV, no litoral norte Catarinense, é um ótimo aeródromo para 
a realização de belos voos visuais no seu MSFS.

**********

- NOVIDADES AEROCB - PRIMEIRO CENÁRIO 100% ANIMADO DO BRASIL!

O cenário de São Francisco do Sul - SSSS foi criado com diversas ANIMAÇÕES. Nesta versão 
exclusiva as portas e janelas dos hangares abrem e fecham em diferentes horários do dia, e os 
objetos estáticos e dinâmicos se modificam com o passar do tempo e com as diversas 
condições climáticas. 

**********

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

 São quase 80 Assets estáticos e dinâmicos modelados exclusivamente para este 
cenário. Segue abaixo a lista de alguns deles:

- Diversas Pessoas (estáticas e dinâmicas); 

- Veículos;

- Animais;

- Mobiliário;

- Aeronaves Experimentais;



- Bandeira dinâmica;

- Antenas;

- Gruas de porto;

- Trapiches;

- Embarcações estáticas e dinâmicas;

- Barracos de pescador típicos da região;

- Placas de trânsito e informações;

- Monumento - Morro da Cruz;

- Postes de iluminação pública no entorno do aeródromo;

- Demarcações de pista com pneus e placas de concreto.

- Pistas de táxi e diversas posições, totalmente funcionais; 

- Texturas PBR.

 08 Hangares e a base de Asa Rotativa da PMSC, recriados a partir de levantamento "in 
loco", reproduzidos exatamente como os reais.

 Modelagem dos portos de São Francisco do Sul e Itapoá (Referência visual para os 
voos na região).

 Modelagem da Marina di Capri.
 Inserção do MORRO DA CRUZ, próximo ao Porto de São Francisco do Sul.
 Inserção do trapiche da Baía da Babitonga.

Aproveite este belíssimo aeródromo e voe nos corredores visuais da TMA Curitiba e TMA 
Floripa e se encante com o litoral do Sul do Brasil.

*******

CARTAS 

Este Aeródromo se encontra dentro da TMA-Curitiba 3 próximo da CTR de Joinville - SBJV. 
Você deve se atentar as regras de voo. Para isso, a equipe do AEROCB te ajuda enviando junto 
com o conteúdo a carta REA que inclui esse 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.mil.br/?
i=aerodromos&codigo=SSSS

*******

INSTALAÇÃO NO MSFS:

Após adquirir e fazer o download do seu cenário, coloque a pasta "aerocb-airport-ssss-sao-
francisco" dentro da pasta "Community" do seu MSFS e o mesmo estará instalado.

*******

Aproveite seu cenário e BONS VOOS, Comandante!

Equipe AEROCB


