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Também organizadas pelo Comitê Olímpico Internacional a cada

quatro anos, as Olimpíadas de Inverno reúnem esportes praticados

sobre a neve ou o gelo.

Os Jogos de Inverno eram realizados, até 1992, no mesmo ano

das Olimpíadas "tradicionais". A partir de 1994, no entanto, o COI

passa a alternar as datas, para não dividir a atenção dos eventos.
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Em 25 de janeiro de 1924 iniciava-se a Semana Internacional de
Desportos de Inverno, em Chamonix a montanha mais alta dos Alpes,
na França. O grande êxito fez com que o COI proclamasse a competição
de 1924 como os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno.
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• Em 1921, uma convenção do COI em Lausanne decidiu realizar uma
"Semana Internacional de Esportes de Inverno". A cidade francesa de
Chamonix foi escolhida para sediar o evento. A ideia deu tão certo
que o COI decidiu criar os Jogos Olímpicos de Inverno, ficando
Chamonix 1924 como a primeira edição dos Jogos
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• O ambiente da disputa é, em geral, regiões mais frias do planeta,
localizadas nas zonas temperadas, mas é possível que
os jogos aconteçam em qualquer país, já tendo acontecido jogos de
Inverno em países como a Rússia, China, Estados Unidos e
Dinamarca.
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• Pela ausência de condições climáticas propícias para a prática dos
esportes de inverno, o Brasil não tem tradição no campeonato. A
participação de países tropicais nas Olimpíadas de Inverno, pelo
contrário, acaba causando estranheza nos demais participantes.

• Segundo o histórico do Comitê Olímpico Brasileiro, a participação
brasileira em Jogos Olímpicos de Inverno se iniciou em Albertville, em
1992, quando o Brasil foi representado por sete atletas, todos do
esqui alpino.
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ICE BRASIL é a nova marca da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG),
entidade que é responsável no Brasil pelas modalidades bobsled, luge, skeleton,
patinação no gelo, hóquei no gelo e curling.

8



• A última edição ocorreu no resort sul-
coreano de Pyeongchang, entre 9 e 25 de
fevereiro de 2018. A próxima edição está
marcada para o período de 4 a 22 de
fevereiro de 2022 na cidade de Pequim,
capital da China, que se tornará a primeira
cidade a sediar tanto os Jogos Olímpicos
de Verão quanto de Inverno.
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• A palavra biatlo vem do grego bi, que quer
dizer dois/duas, junto com athlon que quer
dizer competição.

• O biatlo é uma competição individual que
envolve dois desportos em simultâneo: esqui
de corta-mato e tiro, com provas intercaladas
durante toda a prova.

• O biatlo surgiu na Noruega como um exercício
de treinamento para soldados.
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Conhecido como “Fórmula 1 do Gelo”, o bobsled é um esporte de
inverno coletivo, disputado em duplas e quartetos, que descem em um
trenó em pistas de gelo.

O bobsled ou bobsledge é um esporte de inverno realizado onde
as descidas cronometradas em uma pista de gelo sinuosa e estreita foi
especialmente construída para a competição. O trenó é movido pela força
da gravidade, e pode atingir velocidades de até 150 km/h.
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• Combinado nórdico é uma disciplina do
esporte de inverno disputada apenas por
homens e constituída por salto de esqui e
esqui cross-country.

• É disputado nos Jogos Olímpicos desde
a primeira edição, em Chamonix, França. A
competição reúne disputa de esqui cross-
country e salto de esqui. Atualmente há
competições individual em pista curta e
longa e um evento por equipes.
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As equipes (no masculino e no feminino)
são compostas por quatro pessoas. O objetivo:
após jogar as oito pedras (de granito, parecidas
com uma chaleira) de sua equipe, colocar pelo
menos uma delas o mais próximo possível do
alvo, chamado de tee . Depois de um dos
jogadores lançar a pedra deslizando na pista de
gelo, os outros integrantes da equipe "varrem" o
trajeto a ser percorrido por ela, com o intuito de
diminuir o atrito e facilitar sua aproximação do
alvo.
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Esqui estilo livre é uma modalidade de esqui
caracterizada pela existência de saltos
acrobáticos e descidas de montanha em
velocidade. Originada do esqui alpino,
começou a se organizar na década de 1960,
entrando oficialmente para o programa dos
Jogos Olímpicos de Inverno em 1992.
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O hóquei no gelo ou hóquei sobre o gelo
é um esporte olímpico jogado num
ringue de patinação entre duas equipes
de seis jogadores - onde todos os
jogadores e juízes calçam patins sobre o
gelo. Os jogadores patinam no gelo e
usam tacos para movimentar um disco
de borracha.
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O atleta equilibra-se em cima de patins e faz diversas acrobacias geralmente 
acompanhado de uma música. Patinagem Artística no gelo ou

Patinação artística no gelo é um dos tipos de patinação. 
Faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno desde o início em Chamonix, em 1924.

Esta modalidade provavelmente teve origem no continente Europeu, 
visto que, em conjunto de seu clima ser individualmente frio,

em épocas remotas, não havia como passar por lagos congelados.



A patinagem de velocidade ou patinação
de velocidade, também conhecida como
speed skating, é um desporto praticado
em pistas de gelo. A sua entidade
reguladora internacional é a ISU(União
internacional de patinação). A maior
parte das provas são em forma de contra-
relógio.
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Salto de esqui é um esporte olímpico de inverno criado na Noruega no
início do século XIX. Espalhou-se pela Europa e pela América do Norte
no início do século XX através, principalmente, de Sondre Norheim,
pioneiro do esqui moderno.
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• O esqui alpino é um desporto de
inverno que é praticado numa pista de
esqui. A nível de competição, o esqui
alpino consiste em percorrer um
percurso descendente em velocidade,
com passagens obrigatórias e entre
estacas plantadas na neve chamadas
"portas". O objetivo é completar o
percurso no menor tempo possível.
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O esqui de fundo é um desporto olímpico de
inverno criado no século XVIII onde os
competidores percorrem grandes distâncias,
com o objetivo de completar no menor
tempo possível. É realizado em terrenos
planos ou ondulados, diferente do esqui
alpino, que é praticado em encostas íngremes
de montanhas.
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Canadenses e americanos foram os pioneiros
dessa modalidade, irmã da patinação de velocidade,
no princípio do século XX. Passou a integrar o
programa olímpico em 1992, nos Jogos de Inverno na
França. Nas provas individuais, dependendo da
distância, os atletas competem entre si em baterias
eliminatórias de quatro a seis competidores em que os
dois primeiros se classificam para a fase seguinte.

No revezamento, equipes de quatro atletas mais
um reserva. Os competidores podem sair e voltar à
pista e dificilmente um atleta percorre mais de uma
volta e meia.
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• O Skeleton é considerado um dos esportes mais radicais dos Jogos
Olímpicos de Inverno e é disputado individualmente.

• Criado na Suíça no final do século XIX e que fez parte das duas edições de
Jogos Olímpicos de Inverno sediadas no país, em 1928 e 1948, antes de
ser integrado ao programa dos Jogos a partir da edição de 2002.

• Nas competições, o atleta se lança em um trenó e desce de cabeça
(literalmente!) a pista. Ele faz de duas a quatro descidas e vence quem
tiver o menor tempo no total.
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• O Snowboard, Snowboarding ou surfe na neve é um esporte que, tal
como o skate e o surfe, consiste em equilibrar-se sobre uma prancha.
Este, porém, se faz na superfície nevosa das encostas de montanhas -
como o esqui.
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• Luge é um dos mais antigos esportes de inverno. Trata-se de
concorrentes deitados de costas em uma pequena trenó com seus pés
esticados para fora na frente deles, e correndo por uma pista de gelo a
velocidades na faixa de 140 km / h sem freios.

• Luge é um esporte olímpico de inverno que, junto com o bobsleigh e o
skeleton, representam uma das distintas modalidades de descida em
trenó.
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