
RAMIRO Z – Um garanhão internacional em todos os sentidos 
 
HOLSTEINER – Castanho  
Nasc.1965 – Alemanha, morte em 1996 
Criador: Paul Bahlmann 
Altura: 1,68m 
Aprovação: 1967 em Neumünster 
Estações: 1968 em Vornholz, 1969 em Leihhengst Siethwende, 1970 na Westfalia, 1974-
1975 no esporte, 1976-1979 em Ascheberg-Herben, 1979 entra em Zangersheide e serve 
na Holanda em 1981.  
 
Produtos mais importantes – Ratina Z, Fatinitza, Rodney, Ramiros Girl, Ramzes, Ramira, 
Riva Rosella G, Ralf 5, Almiro, Zeoliet,  Rinnetou Z, Royal Discovery, Sakura, Nirmette, 
Jacomar, Lucky Loke R, Tamina, Ramonus, Royal Bravour, Royal Caliber... 
 
Garanhões aprovados – 73, entre eles; Armstrong, Bernstein, Dageraad, Damiro, 
Elmero, Jacomar, Rabino, Radeberger, Radjah Z, Ramazotti, Ramalgo Z, Ramé Star, 
Ramé Z, Ramin, Ramino, Ramirado, Ramirez B, Ramiro As, Ramiro's Boy, Ramiro's Bube, 
Ramiro Son, Ramiro's Son I, Ramiro's Son II, Ramiroff, Ramiros, Ramirus, Ramiville, 
Ramonus Z, Ramos Z, Randel Z, Rangun B, Raphael, Raphaelo, Rascin, Rasputin, Rasso, 
Re Mexico, Rebel Z I, Rebel Z II, Rebel Z III, Renard, Renomee, Report I, Report II, 
Rescator, Rex Fritz, Ribot, Rinaldo, Rio Branco, Rio Negro, Ritual, Rival Z, Robin Z I, Robin Z 
II, Rocket Star, Rodney, Rolando, Rolex, Romanow, Romeo, Romantiker, Romino, 
Romulus Z, Ronald, Rotari, Rothschild J, Royal Flash Z, Royal Z I, Royal Z II, Zeoliet 
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Durante a duração dos 30 anos de sua vida, o garanhão RAMIRO (ou RAMIRO Z ou D 
RAMIRO Z) recebeu o título de “Euro-garanhão” por ser um dos garanhões de 

http://www.allbreedpedigree.com/ramiro+z
http://www.allbreedpedigree.com/raimond
http://www.allbreedpedigree.com/ramzes
http://www.allbreedpedigree.com/rittersporn
http://www.allbreedpedigree.com/saint+saulge
http://www.allbreedpedigree.com/molly+clarke
http://www.allbreedpedigree.com/jordi
http://www.allbreedpedigree.com/shagya+x-33
http://www.allbreedpedigree.com/139+demeter
http://www.allbreedpedigree.com/infra2
http://www.allbreedpedigree.com/fanatiker
http://www.allbreedpedigree.com/fanal
http://www.allbreedpedigree.com/nanette7
http://www.allbreedpedigree.com/lining
http://www.allbreedpedigree.com/nenndorf
http://www.allbreedpedigree.com/vellada3
http://www.allbreedpedigree.com/valine
http://www.allbreedpedigree.com/cottage+son
http://www.allbreedpedigree.com/young+lover
http://www.allbreedpedigree.com/son-in-law
http://www.allbreedpedigree.com/tryst2
http://www.allbreedpedigree.com/wait+not2
http://www.allbreedpedigree.com/cottage
http://www.allbreedpedigree.com/wait
http://www.allbreedpedigree.com/holle
http://www.allbreedpedigree.com/logenschliesser
http://www.allbreedpedigree.com/loretto3
http://www.allbreedpedigree.com/munze
http://www.allbreedpedigree.com/ilona5
http://www.allbreedpedigree.com/favorit12
http://www.allbreedpedigree.com/olga17


performance e reprodução que mais influenciou a criação européia de Warmbloods 
como um todo. Seu nome está presente em quase todos os Studbooks. 
 
RAMIRO foi concebido em Holstein, nascido na Westfalia e licenciado em Neumünster. 
Ele próprio foi um competidor de nível GP Internacional com o cavaleiro  Fritz Ligges. 
RAMIRO foi o mais popular distribuidor dos genes de seu avô RAMZES e o mais 
demandado garanhão da Alemanha. Ele cobriu na Westfalia, em Holstein, em 
Zangersheide e na Holanda. Uma enorme quantidade de filhos seus conserva e passa 
adiante seus importantes genes para salto e montabilidade. Em todos os Studbooks 
citados acima e em outros mais encontramos seus filhos e netos competindo em nível 
Top. 
 
 

 
Fig. RAMIRO Z 

 
 
A linhagem masculina de RAMIRO (RAIMOND-RAMZES-RITTERSPORN ) vem de uma das 
linhas de sangue holsteiners fundadoras. Em sua época, RAMZES deu uma nova 
dimensão para a criação do cavalo desportivo.    
 
RAMZES foi um Anglo-Arabe de linhagem Shagya, de 1,66m nascido na Polônia.  
 
Parêntese: ÁRABE SHAGYA = Sub-raça especial de árabe desenvolvida na Hungria por 
volta de 1700 nos Haras Estatais de Balbona e Mezohegyes.  Foram cruzados 
garanhões árabes importados do deserto com éguas com características orientais, 
espanholas, Hungaras e PSIs durante 150 anos, buscando um cavalo com as 
características do árabe, mas de maior estrutura, para a cavalaria de guerra. O nome 
da raça se deu por conta do garanhão Sírio que foi Chefe de Raça: SHAGYA.  
Era um tordilho e muito alto (1,64m) para os padrões de árabe puro, com uma bela 
cabeça e ótima estrutura.  Após o declínio da cavalaria de guerra, a raça continuou 
sendo criada para sela e esporte, provendo animais de excelente movimentação e 
ótimos saltadores, que acabaram sendo utilizados como fundação da maioria das 
raças desportivas européias (bastante rara hoje em dia. 
 
Voltando ao garanhão RAMZES...este garanhão foi importado para a Alemanha em 
1948 por Freiherr von Nagel, que inicialmente deu o garanhão para que o cavaleiro 
Hans-Heinrich Brinkmann apresentasse nas provas de salto. Apresentando boa 
performance, RAMZES chamou a atenção dos criadores e acabou cobrindo na 



Westfalia e em Holstein, sendo usado como garanhão refinador nas pesadas éguas 
warmblood da região. Seu pai era o bom PSI RITTERSPORN e sua mãe era a égua 
árabe Shagya (ver parêntese) JORDI. 
 
RAMZES foi um sucesso imediato como garanhão. Seus filhos saltadores em Holstein – 
RETINA (avó paterna do garanhão CAPITOL I ), com Fritz Thiedemann, Romanus com 
Hans Günther Winkler  e Ramona com Alwin Schockemöhle estabeleceram sua fama. 
Holstein o utilizou por mais duas estações de monta.  
 

   Fig. RAMZES 
 
Uma curiosidade de RAMZES é que ele era um tordilho homozigótico, ou seja, todos 
seus filhos foram tordilhos.  
 
Em seu livro “Stallion Book of the Holsteiner Breed”, o Dr. Dietrich Rossow discute a 
influência de RAMZES: “RAMZES foi um garanhão de tamanho médio, harmonioso, 
com uma excelente entrada de pescoço, apesar da excessiva musculatura do bordo 
inferior do mesmo. Boa largura e profundidade corporal, membros secos e limpos com 
ótimos posteriores e anteriores corretos, de ossatura um pouco leve. Sua cabeça era 
retilínea e a entrada do pescoço na cabeça um pouco pesada. Em geral pode ser 
dito que seus descendentes eram um pouco leves demais não tinham tamanho, mas 
sua influencia foi muito positiva sobre o antigo tipo Holsteiner pesado. Seus filhos não 
possuíam cabeças bonitas.” 
 
Ainda sobre RAMZES, Romedio Graf von Thun-Hohenstein , em sua publicação  
“Holsteiner Pferde”, cita: “os excelentes resultados produzidos por RAMZES sobre a 
criação Holsteiner são sem dúvida creditados à alta taxa de PSI carreada por RAMZES.  
Sua influencia tem uma importância maior quando de avalia a enorme quantidade 
de éguas de alto nível que possuem seu sangue. Em sua linha materna, RAMZES 
carrega um grande percentual de sangue Amurath (importante linha árabe), 
entretanto seus produtos não apresentam quaisquer características Amurath. Isto se 
dá provavelmente à grande porcentagem de PSI presente em seu sangue.  
 
Enquanto em Holstein RAMZES produziu cavalos de salto, na Westfalia ele produziu 
cavalos de Adestramento. Seu filho REMUS, ficou com a medalha de prata individual e 
ouro por equipe nas olimpíadas de Tóquio, montado por Harry Boldt. Dois anos depois, 
outro filho seu: MARIANO (Josef Neckermann) venceu o Campeonato Mundial de 
Adestramento, com REMUS em 2º lugar. Na Olimpíada seguinte, em Munich, outro filho 
de RAMZES; ROBIN foi parte da equipe medalha de ouro de salto alemã. Produziu 
ainda a égua VASE, irmã inteira de ROMANUS, avó materna de CAPITOL I e uma égua 
muito importante da raça Holstein, fundadora de linha feminina. 
 



fig: ROMANUS 
 

 fig. MARIANO 
 
RADETZKY, filho de RAMZES, estabeleceu uma linhagem própria na Westfalia que via 
seu filho ROMULUS, produziu o garanhão ROMADOUR II, pai do Olímpico REMBRANDT, 
do garanhão RENOIR e avô do super-produtor de cavalos de adestramento 
RUBINSTEIN. RUBINSTEIN é hoje um dos maiores produtores de movimento espetacular, 
sendo utilizado na Westfalia, Oldenburg, Hessen e Hannover, sistematicamente nas 
linhagens de Adestramento.    
 

Fig. Romadour II 
 



Fig. Rubinstein 
 
Em Holstein, RAMZES produziu 5 garanhões aprovados: ROMAN, RODERICK (vendido 
para a Westfalia), RHENUS, RIGOLETTO (vendido para a Holanda onde teve enorme 
sucesso na produção de saltadores) e RAIMOND. 
ROMAN (1963-1986) foi o garanhão mais importante deste lote. Ele próprio foi 
excelente saltador e produziu ótimos saltadores, como RIGOLETTO. Cruzava muito bem 
com éguas refinadas e altas. Excelente pai de éguas, avô materno de inúmeros 
garanhões como CAROLUS I e II, TIN ROCCO, LAROME, CALVIN, CANTUS, CORDEUR,  
assim como na linha materna de proeminentes cavalos de concurso. CALIDO tem sua 
presença na linha materna e paterna. Produziu 122 éguas Elite. Seus filhos machos 
apresentavam temperamento bastante forte. 
 
RAIMOND (1960-1979), pai de RAMIRO, é da linha materna Holsteiner 185. RAIMOND foi 
um belo garanhão, alto, muito musculoso que produziu uma progênie bastante 
uniforme. Foi um grande produtor de boas fêmeas, com ótimo temperamento. 
Cruzava melhor com éguas refinadas. Produziu 6 filhos aprovados, dentre os quais 
RAMIRO e RADHAMES (que foi exportado para a Argentina), assim como várias éguas 
elite.  
 
A mãe de RAMIRO, a égua VALINE, foi saltadora internacional sob o nome CORRALE, 
montaria de Lutz Gossing. VALINE foi uma filha do excelente garanhão Puro Sangue 
Inglês (PSI) COTTAGE SON. COTTAGE SON foi excelente produtor de fêmeas, mas 
também produziu garanhões de alto nível como JOOST e CODEX. A linhagem materna 
Holsteiner de VALINE é a 776, uma das mais importantes linhas de sangue, produtora 
entre outros de animais do nível dos garanhões ACORADO I e II, CALVADOS I e II, 
CANTONA (aqui no Brasil – Haras Joter), CHAMBERLAIN, CONFIDENT, CONTIFAX, 
CORTINO (participou de Olimpíada, foi também do Haras Joter), KORIANDER, LANDOS, 
LAVALL, LORDANOS, MARIUS B, ROLEX entre outros.  
 
É simplesmente impossível citar toda a sua exitosa progênie. Em 1969, ano de sua 
aprovação, RAMIRO já foi o garanhão mais utilizado. De sua primeira estação de 
monta na Westfalia já nasceu a super-égua FATINITZA, saltadora de altíssimo nível com 
Fritz Ligges e Thomas Fruhmann, que ao ser aposentada produziu o garanhão ALMIRO 
Z com ALMÉ. 
 
A segunda estação foi em Holstein, onde ele produziu 3 garanhões: RINALDO (com 
mãe Trakehener, exportado para a Inglaterra), RIO NEGRO (foi cavalo de 
Adestramento de Nível GP com Willi Schultheis) e RONALD – que foi durante anos um 
dos mais populares garanhões de Holstein, produzindo ele próprio 5 filhos aprovados, 
como o excelente saltador RODRIGO e mais de 100 éguas premiadas pelo estado, de 



alto nível, que acabaram sendo mães de garanhões como: ALCATRAZ, LIBERO, LORD 
INCIPID, LARNO e LE GRAND. Todos animais de classe indiscutível. RONALD, assim como 
seu pai famoso cobriu na Holanda, onde fez 5 temporadas de monta. Lá produziu o 
garanhão SALUUT.  
A mãe do excelente garanhão CONTENDER, GOFINE, é uma filha de RAMIRO 
produzida nos anos 70. 
 
Nos anos 80, RAMIRO produziu garanhões do calibre de RAPHAEL, ROBIN Z, ROYAL 
BRAVOUR, RANDEL Z, DAMIRO, RADJAH Z e ROCKET STAR (além dos Zangersheide a 
serem citados no próximo parágrafo) 
 
Mais tarde, nos anos 90, RAMIRO produziu garanhões de alto nível em todas as 
Associações Européias, como RITUAL e RABINO em Hannover, RAMONUS em 
Oldemburg, ROMANTIKER, ROBIN Z I (saltador internacional e pai das excelentes 
BUTTERFLY FLIP e MYNTHA e II ROYAL Z II na Suécia, ROMINO em Holstein, ZEOLIET, 
ARMSTRONG, JACOMAR e BERNSTEIN na Holanda e os reprodutores Zangersheide, que 
na época eram registrados em Hannover também. A influencia de RAMIRO na criação 
Holandesa ainda é de grande importância. Ele foi laureado Cavalo do Ano em 1992.  
 

 
fig. ROBIN Z I                                                            Fig. BUTTERFLY FLIP 
 
No programa de criação Zangersheide, RAMIRO se tornou um dos pilares de sucesso, 
junto com ALMÉ. Leon Melchior descobriu o excelente “nick” ( = cruzamento de 
linhagens de sangue diferentes, mas que se complementam) entre as linhas de ALME e 
RAMIRO, que se combinam - bem vindas de qualquer lado do pedigree, mas que 
produziram os animais mais importantes quando a linha RAMIRO era paterna e ALMÉ 
materna, como no caso de RATINA Z e RINNETOU Z. O sucesso desta cruza foi tão 
grande que Leon Melchior ousou mais. É sabido que animais nascidos de outcrossing 
são excelentes animais de performance, mas não tem grande prepotência 
geneticamente. Melchior sabia disso e este fato era motivo de sua preocupação, 
porque ele tinha o resultado nas pistas, mas não conseguiria repetir o sucesso nas 
gerações seguintes, uma vez que geneticamente os animais eram muito heterozigotos. 
Na tentativa de fixar ao máximo as características positivas das duas linhagens 
combinadas, ele partiu para uma técnica de grande concentração de sangue 
(homozigose) e cobriu dois irmãos próprios de altíssimo nível, RATINA Z e REBEL Z I, na 
esperança de obter um garanhão de alto nível de performance e ao mesmo tempo 
geneticamente prepotente, com as características fixadas e em condições de passá-
las adiante geneticamente. Dessa experiência nasceu REX Z. Esse garanhão pintou 
craque, mas infelizmente acabou falecendo com a idade de 7 anos, deixando um 
numero bem reduzido de produtos, que mesmo assim se revelaram bastante 



interessantes, como o caso de REXITO e aqui no Brasil HFB-SALAMANDRA REVENGE, que 
acabou exportado para o próprio Zangersheide.  
 

 
Fig.: REBELL II Z                                                            Fig.: REXITO 
 
Outros estudiosos de linhagens comentam que a linhagem Zangersheide não seria 
baseada na cruza das linhas dos garanhões ALMÉ e RAMIRO e sim na linha base da 
égua HEUREKA, uma filha de GANEFF, que sob a sela de Hermann Schridde venceu o 
Derby de Aachen, 2º lugar no Derby de Hamburgo e vencedora dos GPs de Berlin, 
Viena e Bruxelas. Esta égua foi coberta sistematicamente com ALMÉ e com RAMIRO, 
produzindo AHORN Z (garanhão internacional) e ARGENTINA Z (que cruzada com 
RAMIRO produziu: REBEL I Z , REBEL II Z, REBEL Z III, RATINA Z (Campeã Européia, 
Duplamente Olímpica e Mundial), ROXAN Z, ROCK Z e RENOMEE Z. Outra filha de 
HEUREKA foi REUREKA Z (com RAMIRO) , mãe dos conhecidos garanhões FAUST Z,  
LAURISTON Z e da égua CLEOPATRA (Cor de la Bryere), mãe de CARPE DIEM Z, 3º lugar 
no Campeonato Mundial de Cavalos Novos 6 anos. A ultima filha de HEUREKA, 
ROMANZE Z (RAMIRO novamente), que produziu os conhecidos COBRA Z, CANTATE Z, 
ADEPTUS Z e LIBERTY Z foi vendida por uma cifra astronômica para o Canadá (Stud 
Center Okanagan Show Jumping Stables). 

 

 
Fig. RINNETOU Z e Piet Raymackers                                   Fig. RATINA Z e Ludger Beerbaum 
 
 



RAMIRO foi um dos primeiros garanhões a aparecerem em esporte de alto nível. 
Raramente nesta época os garanhões participavam das provas, menos ainda em 
Grandes Prêmios, Copa das Nações e Potências (2,20m), como foi o caso de RAMIRO. 
Ele vencia tanto em provas de velocidade como em provas de força. 
 

 
Fig. Ramiro em ação 
 
Em sua aprovação, RAMIRO foi descrito como o tipo ideal de Holsteiner, com sua 
estampa herdada de sua mãe, alto e elegante, mostrando a bela linha superior de 
seu avô materno, o PSI (Puro Sangue Inglês) Cottage Son, com uma estrutura forte, 
uma cabeça masculina, mas muito bonita e grandes olhos expressivos. Seu pescoço 
excelentemente formado e muito bem colocado pode ser visto em todas as suas 
fotos, mesmo as em que o garanhão já estava com idade avançada. Este 
posicionamento de seu pescoço, bastante confortável para o cavaleiro, ele imprime 
em praticamente todos os seus filhos.  RAMIRO possuía um passo muito bom, um trote 
dentro da média e um galope espetacular. Era um animal de belo porte e grande 
presença. 
 
Em uma pesquisa de Bernard le Courtois relacionando os TOP-75 melhores garanhões 
de salto mundiais citada na publicação francesa Monneron 2007-2008, RAMIRO (que 
graças ao congelamento de sêmen continua produzindo potros 12 anos após sua 
morte), está ranqueado em 23º lugar, com 11 filhos vencedores de CSI e seu filho 
ROBIN Z está em 43º lugar, com 7 descendentes. Dentre filhos seus expoentes no 
esporte nos últimos anos estão os bastante conhecidos cavalos de GP: ROBIN Z (Peter 
Erikson), SAKURA (Ryuma Hirota), Royal Bravour  (Peter Geerink), Ramonus (Jos Lansink e  
Helena Weinberg), H&M Tamina (Malin Bayard),  Lucky Loke R (François Bossu); 
Jacomar (Marc Houtzager);  Nirmette (Maria Gretzer), Racin (Piet Raymackers jr) e 
Royal Kaliber (Chris Kappler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. ROYAL KALIBER (Chris Kappler) 



 
Outro fator impressionante no garanhão RAMIRO é sua excelente fertilidade e 
qualidade seu sêmen. Mesmo nos primórdios do congelamento de sêmen eqüino, este 
cavalo tinha excelente taxa de viabilidade de seu sêmen após descongelamento.Seu 
sêmen foi utilizado em várias pesquisas para adequar a melhor técnica de 
congelamento de sêmen eqüino em laboratórios europeus. Esta é uma característica 
que ele passa sistematicamente aos seus descendentes. Suas filhas geralmente têm 
excelente fertilidade também. 
 
Aqui no Brasil, a linhagem de RAMIRO é bem representada. Ele está presente em linhas 
maternas e paternas de bons cavalos nacionais.  Temos poucos garanhões filhos 
diretos deste Chefe de Raça aqui no Brasil: ROEBELL Z e ROMANCIER JMEN – já 
falecido. Da linha RAMIRO sem ser filhos diretos, temos ainda os reprodutores: RAMIRO 
DE MONFORT, RITUAL JMEN, ROMANTICO JMEN, ROMANCE MN, HFB- SALAMANDRA 
REVENGE Z,  REMBRANDT JMEN, RHAMSES MN. 
Fêmeas filhas de RAMIRO aqui no Brasil existem vivas apenas 4: INADIA e LIZAROOS 
(KWPN); NAOMI (Bayern) e RAFAELLA JMEN (Hannover). Na linha baixa da criação 
nacional, RAMIRO está muito mais presente, em mais de uma centena de animais 
registrados no BH, corroborando a qualidade desta linha como produtora de matrizes.    
 
Vídeos: RATINA Z - http://video.aol.com/video-detail/tribute-to-ratina-z/3552090640 
        ROYAL KALIBER - http://video.aol.com/video-detail/royal-kaliber-trailer/2753641925 
        ROBIN Z - http://video.aol.com/video-detail/meet-robin-z/3942748713 
        REXITO - http://video.aol.com/video-detail/aachen-le-280806/562474765 
 
 
 
 *Adriana Busato é Médica Veterinária com Mestrado e Pós Graduação na UFPR, Professora Adjunta de 
Equídeocultura PUC/PR, Diretora do Curso Superior Seqüencial de Ciências Eqüinas da PUC-PR, Juíza 
Nacional da Associação Brasileira do Cavalo de Hipismo (ABCCH ), Proprietária do Haras FB, de criação 
de cavalos da raça Brasileiro de Hipismo, sediado em Curitiba - PR e compete nas provas de salto 
clássico na categoria Amador TOP. 
e-mail: haras_fb@harasfb.com.br 
 
Consulte: www.harasfb.com.br 
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