


pode ser encontrado nas prateleiras das 
sex shops. Para produzir brinquedos 
sexuais com aspecto semelhante ao da 
pele humana, alguns fabricantes costu-
mam usar aditivos denominados ftala-
tos, que modificam o plástico para que 
ele fique macio. O resultado é o gelly, 
material popular na indústria do ramo. 
Os mesmos compostos são usados em 
alguns países na confecção de brinque-
dos infantis. Em 2005, a União Européia 
proibiu o uso da substância em produ-
tos para crianças. Especialistas alegam 
que ela pode causar mal ao homem. 

"Se absorvidas pela pele, essas subs-
tâncias podem prejudicar a produção 
de testosterona, o hormônio masculino, 
e levar à infertilidade", afirma Luiz Jac-
ques Saldanha, engenheiro agrônomo 
especialista em componentes químicos 
perigosos. Nos EUA, já existem sex 
shops com essa preocupação. E o caso 
da loja Babeland. "O sustentável é bom 
para o corpo e bom para o planeta", diz 
a fundadora Rachel Venning. De acor-
do com ela, dos cinco produtos mais 
populares da loja, quatro são recarregá-
veis, dispensando o uso das pilhas que 
iriam parar no lixo (leia quadro). Entre 
os produtos vendidos pela Babeland 
estão lubrificantes sem derivados de 
petróleo na sua composição e óleos de 
massagem feitos à base de soja. 

Mas, enquanto o tipo de vibrador 
não é um assunto que preocupa mesmo 
aqueles parceiros engajados, há atitudes 
sustentáveis que vêm de hábitos cons-
cientes, como economizar água e ener-
gia elétrica. Nesse capítulo, banhos a 
dois e encontros sob a luz de velas con-
tribuem tanto para o desenvolvimento 
da intimidade do casal como para a 
preservação do ambiente. Com tudo 
isso levado em consideração, fica fácil 
montar o roteiro de uma inesquecível e 
sustentável noite de amor. Comece por 
uma massagem feita com óleos que não 
tenham sido testados em animais. De-
pois, compartilhe frutas afrodisíacas, 
como cerejas e morangos, obrigatoria-
mente livres de agrotóxico. Arremate 
com um vinho orgânico. E seja feliz sem 
entristecer o planeta. 
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