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"...no ano do Senhor de mil e quatrocentos e trinta e um (...) Frei Gonçalo Velho 
(...) navegando com próspero vento para Ocidente, depois de passados alguns dias de 
navegação, teve vista de uns penedos que estão sobre o mar e se vêem da ilha de Santa 
Maria e de uns marulhos que fazem outros que estão ali perto, debaixo do mar, chamados 
agora todos Formigas, nome imposto por ele ou por serem pequenos como formigas em 
comparação das ilhas, ou porque ferve ali o mar, como as formigas fervem na obra que 
fazem." 

in Livro I11 das "Saudades da Terra" 
Gaspar Frutuoso 

Os ilhéus das Formigas são um conjunto de rochas situado a cerca de 20 milhas a 
NE da ilha de Sta Maria e 34 milhas a SE da ilha de S.Migue1. Estes ilhéus constituem, 
juntamente com os baixios adjacentes, o Banco das Formigas, que tem cerca de 7 milhas 
de extensão e 3 milhas de largura (Fig.1). Este banco é constituído por um maciço 
submarino ao qual também pertence o Banco ou Rochas do  Dollabarat, e fica 
compreendido entre os paralelos 37'14'N e 37'17'N e os meridianos 24'43'W e 24'47'W. 
Embora já conhecido dos navegadores portugueses do século XV, conforme se depreende 
do texto de Gaspar Frutuoso, a primeira descrição rigorosa da posição e geografia do 
Banco das Formigas é provavalmente a de Vida1 (1849). Informações mais completas e 
actualizadas podem ser encontradas no Roteiro do Arquipélago dos Açores (Instituto 
Hidrográfico, 198 1). 

Os ilhéus das Formigas situam-se na parte NW do maciço. As rochas negras que 
os formam têm a aparência de vários montículos dispostos no sentido N-S, com um 
comprimento total de cerca de 165m e com 80m de largura (Fig.2). Apresentam-se como 
uma massa mais ou menos compacta de rochas, a S (Fig. 3). e várias rochas separadas 
umas das outras, a N, sendo a mais elevada ( l l m )  o Formigão, que tem um aspecto 
arredondado (Fig.4). A cerca de 600m para sul do Formigão ergue-se o farol, constituído 
por uma torre troncocónica com 19m de altura. A W do farol existe uma enseada onde se 
localiza um pequeno ancoradouro, existindo ainda um outro, a E. Ambos têm rampas 
construídas em cimento que os ligam ao farol. 

Do ponto de vista geológico, os escolhos das Formigas são formados por escoadas 
lávicas basálticas submarinas (pillow-lavas) e hialoclastitos (J. L. Gaspar, com. pess.). 
Existem igualmente veios de rochas sedimentares, por vezes com conchas fossilizadas, já 
referidos por Chaves (1924) e Friedlander (1934). Os foraminíferos encontrados nessas 
rochas por Friedlaender (op .  cit.) não lhe forneceram indicações de idade, mas levantou 
a hipótese da sua semelhança com os sedimentos de Santa Maria e da existência de 
formações cálcareas mais recentes. 

A referência mais antiga relativa à fauna marinha das Formigas é a de Gaspar 
Frutuoso (v. Azevedo, 199x), a qual foi posteriormente comentada e enriquecida por 
Chaves (1924). De acordo com Ferreira (1936), foi igualmente por intervenção do Cor. 



Afonso Chaves que a expediqlo do "Princesse Alice", em 1895, se deslocou hqueles 
ilheus. 0 s  crustdceos decdpodes a i  rccolhidos fosam determinados por Milne-Edwards & 
Bouvier (1899). Contudo, jd  ern 1886 o navio itaIiano "Corsaro" tinha efectuado urn 
cruzeiro aos Atpres, passando pelas Formigas (D' Albertis, 1888). Foi neste cruzeiro que 
teve lugar a prirneira dragagem corn fins cientificos efectuada nas Formigas. As algas 
provenientes dessa dragagem forarn analisadas por Piccone (1889). 

S6 cerca de urn stcuIo depois as Formigas voitaram a ser objecto de estudo 
cientifico, desta vez pela miss50 francesa "Biaqores", em 1971. A maior parte do 
material ai recolhido ngo foi objecto de publicaqlo. Exceptuam-se urn relat6rio 
preliminar sobre as algas (Ardre e t  a[., 1973) e a descri~go de uma nova esptcie de 
gastrdpode da farnilia Rissoidae IGofas, 1989). 

Em 1988 foi criada pelo Decreto LegisIativo Regional nQ 111881A a Reserva 
Natural dos Ilheus das Formigas, cornpreendendo uma zona terrestre e outra maritima. 0 
Decreto Legistativo Regional n9 8/90/A define os respectivos limites, em duas 
circunferencias de raio igual a 5 milhas nalticas. centradas respectivamente no farol 
dos ilhius e no ponto mais elevado do banco do Dollabarat (ver Fig. 1). 

Segundo o decreto que cria a reserva, a justificativa para a sua constituiqiio 
assenta no facto de os ilhius constituirem urn recurso natural de grande impordncia. 
fundamentalrnente por funcionarern como local de reprodugio e viveiro para muitas 
espdcies marinhas. O interesse econ6mico e cientifico que advCm deste facto, bem como a 
delapidaqHo a que tinharn estado sujeitos atd ent80, reforcaram a necessidade e urgencia 
da sua salvaguarda. 

S5o proibidas na Area da Reserva, peEo anQ 3 do Decreto Legislativo Regional 
nQ11/Ft8/k, actividades como a pesca corn aparelhos de Iinhas e anzdis e outras artes que 
colidam corn o fundo, except0 quando realizadas por ernbarcaqfies resgistadas na pesca 
artesanal e c o n  cornprimento menor que 14m. € tambCrn proibido o uso de redes de 
emalhar. a caFa submarina, a pesca desportiva, a apanha de moluscos e crust8ceos, bem 
como a colheita e exploraqao de material geolbgico ou arqueoldgico sem autorizaqgo 
cornpetente e o abandono de detritos e qua4quer lixo. 0 mesrno decrete prev& a elaboraqio 
do Regulamento da Reserva por parte do Governo Regional no pram de h meses a contar da 
data da sua publicaqb, o que at6 ao presente ainda n5a foi feito. 

Ernbota seja indiscutlvel a necessidade de regulamentar a Reserva Natural dos 
llhius das Formigas. 15 tarnbtrn patenze que o estudo cientifico da sua cornponente 
bioldgica estd praticamente por fazes. Nesse sentido, a Equipa de Biologia Marinha do 
Departamento de Biologia da Universidade dos A p r e s  efectuou urna desloca@o aos 
referidos i l hhs  no period0 de 3 a 9 de Junbo de 1990, integrada na Expedi$io Cientifica 
"Santa Maria e Formigas 1990'". 0 s  dados recolhidos estito a set objecto de anilise, 
prevendo-se incorporg-los, juntarnente corn os resultantes de uma nova expedi~io,  
prevista para 1991. nurna pubIicaq50 especial. 
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F i g u c a  L e g e n d  a 

I - Localiza@o do banco das Formigas no Grupo Oriental do 
arquipilago dos &ores (A) e delirnita~Zo da Reserva Natural dos 
ilheus das Formigas (B), 

2 - 0 s  ilhCus das Formigas, vistos peto lado ocidental. Notar a 
localizac;50 do farol ( h  direita) e do Formigso (9 esquerda). 

3 - Lado sul dos ilhCus das Formigas, visto da plataforma do farol. 

4 - Lado norte dos ilhCus das Formigas. visto da plataforms do farol. A 
rocha mais elevada. at> [undo, C o Formiggo. 
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