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Hymenops perpspicillatus é um pássaro dos banhados, brejos,
juncais e taboais litorâneos do Rio Grande do Sul. Também é encontrado de Santa Catarina até o Rio de Janeiro e no oeste do Mato
Grosso (SIGRIST, 2006)
O primeiro registro documentado desta espécie no Estado de São
Paulo é citado em Willis & Oniki (1985), onde um exemplar foi coletado na Fazenda Floresta, na várzea do Rio Ribeira em Iguape, em
11 de Agosto de 1977.
Este exemplar foi depositado na Coleção Zoológica de Referência da Seção de Vírus Transmitidos por Artrópodos, do Instituto
Adolpho Lutz, em São Paulo-SP.
Luis Eloi, coordenados desta coleção, nos confirmou esta coleta,
informando que o exemplar trata-se de uma fêmea, cujo número de
tombo é: AN-56459. Segundo ele, este exemplar foi coletado por
Valdevino Elias.
Na literatura, são citadas duas visualizações desta espécie, mas
sem registro fotográfico: uma em 1992, no Horto Florestal da Serra
da Cantareira, em São Paulo-SP (GRAHAN, 1992), onde um macho foi avistado. Trata-se no entanto, de um registro um tanto duvidoso, uma vez que a espécie em questão não foi visualizada pelo autor do referido trabalho, que apenas recebeu a informação de um funcionário, que diz ter visto um pássaro preto, de bico e anel perioftálmico amarelos, características também de Platicycla flavipes (sabiá-una), espécie comum na região.
Willis & Oniki (2003) também visualizaram esta espécie de 5 a 7
de setembro de 1996 em Pontal-SP.
Depois disso, registros documentados com fotografias foram feitos primeiramente por Olmos & Silva (2007) nos manguezais de
Santos e Cubatão-SP, quando uma fêmea foi fotografada junto a
uma poça de água em uma estrada de serviço, em área industrial (Foto 01), ao lado do Rio Piaçaguera (23º52’35”S, 46º23’41”W) nos dias 3 e 4 de setembro de 2006. Apanhava insetos em vôo a partir do
chão e da vegetação baixa, juntamente com um par de Fluvicola nengeta.
Depois em 11 de outubro de 2008, o ornitólogo Bruno Lima registrou esta espécie no município de Peruíbe-SP, bairro do Guaraú.
Na presente ocasião, uma fêmea (Fotos 02 e 03) procurava alimento

Foto 1: Fêmea em Cubatão-SP. Autor: Robson Silva & Silva
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Foto 2: Fêmea em Peruíbe-SP. Autor: Tim Hirsh

no solo em uma restinga arbustiva, entre a Praia do Guaraú e o Rio
Garça Vermelha (24º22’25.45”S, 47º01’6.09”W).
Bruno Lima e Robson Silva e Silva também registraram esta espécie mais ao sul, na Ilha Comprida-SP, em 04 de dezembro de 2008
(Foto 04). Uma fêmea procurava alimento em uma vegetação arbustiva de restinga muito similar àquela encontrada em Peruíbe-SP,
local do registro anterior.

Segundo Sick (1997), o macho é inconfundível:
negro, com a região perioftálmica nua intumescida
em forma de roseta enrugada amarelo-claro
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Foto 3: Fêmea em Peruíbe-SP. Autor: Tim Hirsh

Foto 4: Indivíduo em Ilha Comprida-SP. Autor: Robson Silva & Silva
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