
Rico 
A Rico tornou-se a maior empresa regional da Amazônia. Iniciando 
como uma pequena empresa de táxi aéreo, converteu-se numa 
gigante da região, utilizando somente jatos e turboélices. Veja 
nesta matéria o começo, o auge e o triste fim dessa empresa que, 
certamente, ficará na história dos desbravadores daquela região.

Por: Gianfranco Beting
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A história da Rico Táxi Aéreo confunde-se com 
a de seu fundador. Tudo começa quando um piloto 
de caça da Força Aérea Soviética, Munur Yurtsever, 
nascido na cidade de Scopje, Macedônia (antiga 
Iugoslávia), rebela-se contra o regime comunista e 
deserta para a Turquia, onde passaria os anos seguin-
tes. Em busca de melhores condições econômicas, 
Munur resolve deixar a Europa e, depois de uma 
longa viagem, chega ao Brasil em 1957 e logo se 
instala na cidade de Xavantina. É dessa época que 
vem seu apelido. Com um nome difícil de ser pro-
nunciado, Munur logo passou a ser conhecido como 
comandante Mickey. O apelido lhe caiu muito bem, 
pois Munur seria sempre reconhecido por seu bom 
humor. Radicou-se na região norte do Brasil e dedi-
cou-se à sua paixão e vocação: pilotar. Inicialmente, 
concentrou seus esforços na região de garimpo do 
Rio Tapajós, sobretudo no eixo Santarém-Itaituba. 
Aos poucos, na verdade, acabou fazendo o que era 
necessário para sobreviver, operando todo tipo de 
missão – voos aeromédicos, de turismo, de carga ou 
operando como táxi aéreo. 

Sendo assim, o aviador labutou duramente e foi 
fazendo aos poucos seu pé de meia. Logo adquiriu 
dois Cessna e associou-se a Apolonildo Brito, ainda 
no ano de 1965. Juntos fundaram a Táxi Aéreo 
Rondônia, sediada na cidade de Porto Velho (RO), 
base dos monomotores que transportavam a cassi-
terita retirada das áreas de garimpo da região. Essa 
associação durou quatro anos. 

A virada dos anos 1960 para os 1970 foi uma 
fase de rápido crescimento. Atendendo às exigências 
do Ministério da Aeronáutica e do Departamento 
de Aviação Civil (DAC), o comandante Mickey pro-
fissionalizou os quadros da companhia e, desfeita a 
sociedade com Apolonildo Brito em 1969, o coman-
dante Mickey fundou uma nova empresa em 1969, 
a Rondônia Indústria e Comércio (Rico) Táxi Aéreo. 

A Rico tinha uma administração familiar. Além 
do fundador Munur e de seu irmão Omer, dois dos 
três herdeiros do comandante Mickey trabalhavam 
na companhia: seus filhos Atila e Metin Yurtsever. O 
clã Yurtsever logo identificou outras oportunidades, 

aceleradas pelo estabelecimento da Zona Franca 
em Manaus. A sede foi transferida para a capital 
amazonense, de onde a Rico prestaria serviços de 
apoio às operações da área petrolífera, para clien-
tes envolvidos com mineração e às grandes obras 
iniciadas com o “milagre econômico” brasileiro do 
começo dos anos 1970. 

Em 1974, com o início da prospecção de petró-
leo e gás natural pela Petrobras, a empresa assinou 
um contrato com a estatal que duraria oito anos. 
Nesse importante momento para a Rico, as bases 
de um crescimento mais robusto foram plantadas. 
Para atender à crescente demanda, a Rico passou 
a empregar um número cada vez maior dos confi-
áveis Douglas DC-3. Um fato curioso: entre 1977 e 
1986, a Rico tornou-se a maior operadora privada 
de DC-3 do mundo, com 51 aeronaves na frota. 
Durante esse período, a empresa possuía o mais 
bem equipado hangar da região norte, cuidando 
de toda a manutenção das veteraníssimas aero-
naves. Ainda assim, o DC-3 podia ser (e era) uma 
aeronave espetacular, mas não era imortal. Peças 
de reposição iam ficando cada vez mais difíceis de 
encontrar. Com o caixa mais robustecido, era pre-

ciso renovar a frota. Foram adquiridas aeronaves 
Bandeirante, Navajo, Carajas e Xingu. 

Linhas aéreas regulares
Homologada como transporte aéreo regular em 

1o de novembro de 1996. A primeira rota regular 
foi Manaus-Humaitá, servida três vezes por semana 
com um Bandeirante. Ao final do primeiro mês de 
operações, 96 passageiros foram transportados. No 
segundo mês, o número subiu para 250 e não parou 
mais de crescer. Logo Barcelos, Santa Isabel do Rio 
Negro e São Gabriel da Cachoeira foram adiciona-
das à malha. Ao final de um ano de operação, a 
companhia havia transportado 34 mil passageiros 
em 3 mil voos regulares. Foram voados nos primei-
ros 365 dias de operação 1.700.000 quilômetros 
em 4.800 horas de voo. A Rico também passou a 
atender à Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos nos serviços da Rede Postal Noturna, utilizando 
aeronaves Bandeirante na linha Manaus-Boa Vista.

Em 1997, chegou o primeiro EMB-120 Brasilia. 
Matriculado PT-WGE, com número de série 004, era 
um dos mais antigos do mundo. Na verdade, tratava-

O comandante 
Mickey: um 
verdadeiro 
pioneiro da 
aviação no 
Brasil.

Troca de motor 
e um DC-3 em 
pleno voo sobre 
a Amazônia. 
A Rico foi uma 
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operadoras de 
DC-3 no mundo.

Anúncio com 
o Brasilia, na 
época, o grande 
orgulho da 
frota da Rico.
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se do ex-protótipo PT-ZBC. A aeronave seria perdida 
em um incidente em solo no dia 13 de agosto de 
2002. Em 1998, a frota subiu para dois EMB-110 
Bandeirante e três Brasilia: além do PT-WGE, fo-
ram incorporados outros dois Brasilia. O primeiro 
deles, matriculado PT-WRQ, era um ex-Rio-Sul e 
foi recebido em 24 de junho de 1998; o segundo 
era o PT-WRO, igualmente ex-Rio-Sul, onde operou 
como PT-SLB, recebido pela Rico em 28 de junho 
de 1998. O futuro reservaria a essas duas aeronaves 
um trágico destino comum, como veremos a seguir. 
De todo modo, o ano foi concluído com 65% de 
aproveitamento nas linhas, com 93.446 passageiros 
transportados.

No ano de 1999, a ocupação melhorou ainda 
mais, chegando a 71%. Novas linhas para Boa 
Vista, Belém e Santarém dinamizaram ainda mais o 
crescimento. Em 2000, mais dois Brasilia (PT-WJG, 
ex-Rio-Sul PT-SLA, e PT-WZM, ex-Rio-Sul PT-SLH e 
Interbrasil Star PP-ISD) chegaram. No mesmo ano, 

outro Bandeirante foi entregue. Por um curto perí-
odo, a frota chegou a contar com cinco EMB-110 
e cinco EMB-120 Brasilia. De toda forma, em 2000 
a Rico operou 10.182 etapas e transportou 119 
mil passageiros, com 47% de ocupação. Em 2001, 
131.500 passageiros foram transportados, com 
62% de ocupação. A companhia empregava 245 
colaboradores. Foram voadas 10.593 horas ao longo 
daquele ano, que, por sinal, seria o último de relativa 
tranquilidade e otimismo para a família Yurtsever.

No ano seguinte, começaram a acontecer aci-
dentes fatais. Em 30 de agosto de 2002, o Brasilia 
PT-WRQ partiu de Cruzeiro do Sul às 16h25 e, 
após escala em Tarauacá, rumava para o aeroporto 
de Rio Branco (AC). Em meio a forte nevoeiro, a 
aeronave caiu a apenas 1.500 metros da pista, no 
município de Bujari. Morreram 23 das 31 pessoas 
a bordo (28 passageiros e três tripulantes). O aci-
dente pela primeira vez galvanizou as atenções da 
imprensa em relação à percepção de qualidade das 
operações da Rico. Estaria correndo tudo bem nos 
hangares e oficinas da companhia? Muita gente 
começou a desconfiar da empresa.

 

Novos aviões e novos desafios
Atila Yurtsever ocupava o comando da compa-

nhia desde o afastamento de seu pai Munur. E, no 
ano de 2003, foi ele quem liderou um processo de 
expansão da Rico. Atila optou por crescer rapidamen-
te e entrar em competição direta com as empresas 
nacionais, ao decidir pela aquisição de jatos. Em 21 
de agosto de 2003, em cerimônia realizada nos han-
gares da VEM em Porto Alegre, Atila teve o privilégio 
de receber o primeiro jato da companhia. O Boeing 
737-200, matriculado PR-RLA (ex-Varig PP-VMN), foi 
batizado de “Comandante Mickey” em uma justa 
homenagem ao destemido aviador. 

A chegada do primeiro jato mudaria para 
sempre a história da empresa. Até então operando 
somente linhas regionais, a Rico agora encarava a 
competição das companhias aéreas tradicionais, 
mais estabelecidas – e prontas a defender seus 

interesses, em linhas tronco nacionais. Com a 
introdução do Boeing 737, a Rico teve mesmo 
de mudar de patamar operacional. Se até então 
operava segundo o Regulamento Brasileiro de 
Homologação Aeronáutica (RBHA) 121, com a 
introdução da trinca de jatos a empresa teve de se 
adaptar ao RBHA-135. Isso significou o aumento 
de quadros em 25%, além da necessidade de uma 
nova filosofia gerencial. Vários funcionários foram 
mandados ao Rio e a Porto Alegre para capacitação 
e treinamento com a Varig e sua divisão de manu-
tenção, a VEM. 

O Bandeirante 
foi o primeiro 
turboélice 
a voar na 
empresa.

O 737-200 
“Comandante 
Mickey” desfila 
para a câmera 
sobre o Rio 
Negro.

A frota de 
Brasilia da 
companhia, 
antes dos 
trágicos 
acidentes. 

Este anúncio 
mostra a 
extensa 
cobertura 
geográfica dos 
voos operados 
pela Amazônia.
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Em 16 de dezembro daquele ano, o segundo 
Boeing 737-241 PP-VMM (ex-Varig) foi recebido. 
As linhas foram ampliadas e logo um voo linear, 
operado pelos Boeing, unia Boa Vista, Manaus, 
Santarém e Belém. Outros destinos servidos pe-
los jatos eram Tabatinga, Tefé, Rio Branco, Porto 
Velho e Cruzeiro do Sul. Foram transportados 130 
mil passageiros ao longo de 2003, com aprovei-
tamento de 63%. No exercício seguinte, ainda 
embalada pelo impulso de crescimento que os 
jatos propiciavam, a Rico iria incorporar o tercei-
ro Boeing 737-200 ex-Varig, PP-VME, em 18 de 

maio.  Quatro dias antes, porém, a tragédia bateu 
às portas da empresa mais uma vez, evidenciando 
que problemas operacionais continuavam acon-
tecendo. A companhia sofreu seu mais trágico 
acidente, medido em número de vítimas. Em 14 
de maio 2004, o EMB-120 PT-WRO havia partido 
de Manaus pela manhã e seguido para Tefé. De lá 
prosseguiu para São Paulo de Olivença, Tabatinga 
e seguiu para Tefé para então retornar a Manaus. 
Em aproximação para a capital amazonense, o 
contato foi perdido com o controle por volta das 
18h20 (horário local), quando o piloto avisou que 

pousaria dentro de 18 minutos. O Brasilia só seria 
localizado por volta das 3h00 da manhã por um 
helicóptero da FAB. Os destroços encontravam-
se a cerca de 16 quilômetros da cabeceira da 
pista do aeroporto, em Tarumazinho. Não havia 
sobreviventes: o impacto com as árvores foi de-
vastador, indicando que a aeronave bateu com 
grande velocidade, matando seus 33 ocupantes 
instantaneamente. 

As operações da companhia foram suspensas 
após o desastre. Meses depois, o relatório do 
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa) apontou que o treinamento 
deficiente da tripulação e a falta de supervisão 
adequada no planejamento e na execução das 
operações da empresa contribuíram para a ocor-
rência do acidente. O documento afirma: “apesar 
de não ter sido identificada nos comentários da 
tripulação qualquer anormalidade na operação do 
piloto automático, não se pode descartar a pos-
sibilidade de que tenha ocorrido algum mau fun-
cionamento, como havido em voos anteriores, por 
deficiência nos serviços de manutenção, levando 
a aeronave a descer abaixo da altitude prevista”.

O acidente e a consequente paralisação de 
serviços maculou ainda mais a imagem da com-
panhia, afugentando os passageiros. A presença 
crescente da Trip Linhas Aéreas e da própria Gol 
na região amazonense começou a se mostrar 
como um forte obstáculo aos ambiciosos planos 
de desenvolvimento das linhas regulares. O ano 
de 2004 foi concluído com 222.632 passageiros 
transportados e taxa de ocupação de 67%. 

No ano seguinte, 2005, mais um Brasilia foi 
recebido: o PP-ISG, ex-Interbrasil Star. Em 3 de 
outubro a Rico passou a servir Macapá, capital do 

Amapá. Naquele momento, a companhia cobria 
todos os Estados da região norte, com exceção do 
Tocantins. Com seus jatos, a empresa agora tam-
bém aventurava-se em operações charters. Vários 
voos fretados nacionais e alguns internacionais 
foram operados para destinos no Caribe, sobretu-
do Aruba e Punta Cana. O ano foi concluído com 
62% de aproveitamento e 256.802 passageiros 
transportados.

Em 2006, contando com 200 funcionários, 
a Rico possuía dois EMB-120, dois EMB-110, 
três Boeing 737-200 e foi nesse ano, mais pre-
cisamente em 16 de março, que chegou aquela 
que viria a ser a maior aeronave da companhia: 
o Boeing 737-3Q8(QC) PR-RLB. A aeronave tinha 
uma porta lateral de carga e podia ser converti-
da rapidamente de cargueiro para aeronave de 
passageiros (versão QC, ou quick change), pois a 
Rico tinha a intenção de ingressar no promissor 
mercado de carga aérea, voando entre Manaus e 
São Paulo. Durante esse período, na verdade, a 
Rico podia ser considerada uma das mais impor-
tantes companhias aéreas regionais do País. Nessa 
fase, ao completar dez anos de voos regulares, a 
companhia servia 24 cidades em cinco Estados da 
região norte: Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima 
e Acre. Nos dez anos anteriores, a Rico afirmava 
em seus anúncios ter transportado mais de 5 mi-
lhões de passageiros. O exercício foi concluído com 
209.987 passageiros transportados, uma redução 
bastante sensível em relação a 2005.  

Com a crise cambial e consequente alta nos 
preços de combustíveis, as operações com os já 
veteranos 737-200 iam se tornando cada vez 
mais onerosas. O 737-300 foi devolvido em 23 de 
outubro de 2007 e a trinca de 737-200 acabou 

Bela imagem 
de um Brasilia 
sobre um dos 
muitos rios da 
região.

A Rico chegou a voar com três Boeing 737-200.
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sendo estacionada próxima aos hangares da sede 
em Manaus. Ainda assim, 228.538 clientes foram 
transportados pela Rico em 2007. 

Em 2008 aconteceu outro acidente, desta vez, 
felizmente, sem vítimas fatais: o EMB-110P1 PT-
OCV, msn 359, acidentou-se ao pousar em emer-
gência em Coari em 21 de abril, após a ocorrência 
de pane de um dos motores. Com sua ocupação 
plena, 14 passageiros mais dois pilotos, ainda que 
o avião tenha sido perdido após sair da pista, ao 
final todos conseguiram escapar com vida. Por 
pouco não acontece outra tragédia, evitada graças 
à perícia dos aeronautas. 

Cai o pano
Privada de mais esta aeronave, com sua imagem 

arranhada e competindo com os crescentes voos da 
Trip na região, a Rico ia sendo lentamente asfixiada. 
Ao longo de 2008, enfrentando crescentes dificul-
dades, decidiu suspender de uma vez a operação 
com jatos. A frota operacional ficou reduzida aos 
EMB-110 e EMB-120 sobreviventes e a malha foi 
drasticamente encolhida. O tráfego geral mostrava 
essa sensível retração: foram transportados apenas 
79.516 passageiros ao longo de todo o ano. As 
operações regulares iam ficando cada vez mais 
ameaçadas. Apenas 100 profissionais agora inte-
gravam seus quadros. Com menos aviões na frota, 
em 2009 cobria somente cinco destinos no Estado 
do Amazonas: Manaus, Coari, Maués, Manicoré e 
Borba. A Rico definhava.

Com a demanda despencando, em abril de 
2010 somente um punhado de voos regulares 
eram operados. A administração da companhia 
não enxergou outra alternativa a não ser encerrar 
definitivamente as operações regulares. Dessa 
forma, em 1º de junho de 2010, todos os voos 
foram oficialmente encerrados. Como companhia 
aérea, a Rico deixou de existir. 

Pouco mais de um ano depois, mais precisa-
mente em 10 de junho de 2011, em cumprimento 
à sentença judicial da 3ª Vara Federal no Amazo-
nas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 
cassou a concessão para exploração de serviço de 
transporte aéreo de passageiros e cargas da em-
presa. A decisão atendeu ao pedido do Ministério 
Público Federal (MPF).

Na ação, o MPF sustentou que a empresa não 
atendia aos requisitos legais para a prestação ade-
quada do serviço, mediante regularidade, eficiência 
e, principalmente, segurança. Segundo o pedido do 
MPF, “as condições precárias das aeronaves e dos 
serviços prestados pela empresa ficaram eviden-
ciadas após a ocorrência de acidentes com vítimas 
fatais, além de constantes cancelamentos de voos e 
incidentes que causaram pânico nos passageiros”.

Ao todo, foram 14 anos de operações regulares. 
A Rico Linhas Aéreas deixou sua marca no céu da 
Amazônia. Para a aviação brasileira, é preciso lou-
var o espírito empreendedor do imigrante Munur 
Yurtsever e de seus familiares. Com eles, o histórico 
de pioneirismo e desafios da aviação comercial na 
Amazônia foi mesmo mais rico.

O único 
737-300 da 
companhia 
é visto aqui 
operando um 
voo charter 
para Guarulhos.

Anúncio da 
fase final de 
operação regular 
da companhia, 
quando os jatos 
eram as grandes 
estrelas da Rico.
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