
Perguntas mais frequentes e Respostas  

1- Quais são as modalidades dos desportos no gelo do Brasil? 

Bobsled, skeleton, luge, patinação artística no gelo, patinação de velocidade no 

gelo, curling e hockey no gelo. 

 

2- É possível praticar e desenvolver as modalidades no Brasil? 

As modalidades de bobsled, skeleton e luge são praticadas no inverno do 

hemisfério norte em pistas de gelo refrigeradas que funcionam apenas entre os 

meses de outubro e abril. Nos meses de maio até setembro, todos os países 

que possuem atletas nestas modalidades realizam treinamento físico e em 

pistas de empurrada adaptadas em pistas de atletismo. O Brasil possui uma 

pista de empurrada em São Paulo, de forma que podemos realizar 

treinamentos em todo o período do ano assim como os principais países do 

mundo nestas modalidades. 

Para as modalidades de patinação, hockey e curling, as modalidades podem ser 

praticadas em rinks de gelo em ginásios fechados como qualquer outra 

modalidade praticada em ginásios. Atualmente, no Brasil, não existem rinks de 

gelo com dimensões oficiais para estas modalidades. 

3- Como posso praticar? 

Para as modalidades de bobsled, skeleton e luge o treinamento físico pode ser 

realizado no Brasil. A base deste treinamento é o atletismo, primando por 

força, velocidade e potência. 

 

As modalidades de patinação e hockey podem ser praticadas em rinks menores 

no Brasil ou em centros de treinamento em outros países que a CBDG possui 

parceria. Para o curling, existem muitos brasileiros praticando o esporte no 

Canadá. A CBDG possui projeto para ter uma arena de curling, patinação e 

hockey para a prática destas modalidades no Brasil. 

 

4- Qual a responsabilidade da CBDG frente a estas modalidades? 

A CBDG tem a responsabilidade de normatizar, administrar, dirigir, controlar, 

difundir e incentivar em todo o país a prática do Bobsled, Skeleton, Luge, 

Patinação Artística no Gelo, Patinação de Velocidade no Gelo, Hockey no Gelo e 

Curling, doravante também denominados de Desportos no Gelo. 

5- De onde vêm os recursos investidos pela CBDG? 

Atualmente a CBDG possui recursos provenientes das Federações 

Internacionais responsáveis pelas modalidades. A CBDG também possui 

recursos provenientes da Lei Agnelo Piva, distribuído pelo Comitê Olímpico do 

Brasil para o investimento nos projetos esportivos nas modalidades olímpicas.  



 


