
 

 

As maneiras mais fáceis de converter o Kindle 
AZW em PDF 

Posted by Angel Dan on 2/13/2023 12:05:34 PM. 

  

 

Você já se deparou com o arquivo de formato .azw? Se você já tentou baixar livros 

kindle do aplicativo de desktop Kindle for PC/Mac e encontrá-los na pasta armazenada, 

você verá um arquivo AZW. Este é o arquivo do kindle ebook. Quer converter seus 

livros Kindle AZW em formato PDF? Okey. Então siga este guia. Aqui este post conclui 

todas as maneiras mais fáceis de converter AZW em PDF. Não importa qual versão do 

Kindle para PC/Mac você está usando, você terá o que quer. 

 

O guia detalhado é diferente de acordo com a versão do Kindle para PC/Mac que você 

está usando. Então aqui eu divido este post em duas partes. 

Parte 1. Converta AZW em PDF com a versão mais 
recente do Kindle PC Mac 

Devemos rebaixar nosso Kindle para PC/Mac para uma versão mais antiga, a fim de 

descriptografar ou converter ebooks kindle com sucesso. Basta seguir meus passos 

para converter AZW em PDF com Kindle para PC V1.32, Kindle para Mac V1.31. 
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Observação: atualizado em 10 de janeiro de 2023  

Parece que Amaon desativou o download de azw em versões mais antigas do Kindle 

PC para livros publicados após 2 de janeiro de 2023, fazendo com que o DeDRM não 

funcione para esses livros (novas compras de livros publicados no ano passado ainda 

funcionam).  

Se você possui um Kindle e-ink, pode baixar uma cópia da maioria dos livros usando a 

opção Baixe e transfira no site da Amazon.  

Passo 1 Baixe e execute o Epubor Ultimate 

 

Inicie o Epubor Ultimate e mantenha-o funcionando. Quando está em execução, ele 

ajuda você a baixar seus livros Kindle em formato não kfx, o que torna possível 

descarregar livros Kindle baixados por meio de aplicativos de desktop de versão mais 

antiga do Kindle.  

Passo 2 Baixe e instale a versão mais antiga do aplicativo de desktop Kindle.  

Kindle para PC V1.32 Kindle para Mac V1.31 
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Passo 3 Execute o Kindle para PC/Mac para baixar os livros do Kindle para o seu 

PC/Mac. 

Para baixar os livros do Kindle, clique com o botão direito da capa do livro e escolha 

"Baixar". Lembre-se de não clicar duas vezes na capa do livro para baixá-la. E também, 

não abra o livro para lê-lo até que você decodificá-lo. Caso contrário, você falhará. 

 

Passo 4 DeDRM Kindle books e converter azw para pdf/epub. 

O Epubor Ultimate pode detectar automaticamente os livros baixados via Kindle para 

PC/Mac. Então você só precisa arrastar os livros da aba "Kindle" na coluna esquerda 

para a coluna direita. O DRM será removido em um segundo. Em seguida, basta clicar 

no botão inferior Converter para PDF para converter seus livros Kindle AZW em 

formato PDF. 



 

Nota: Apenas o Epubor Ultimate V3.0.12.1028 e as versões mais altas suportam a 

Remoção kindle DRM do Kindle V1.30. Se você não estiver usando a versão mais 

recente, primeiro atualize-a. 

Parte 2. Remova o Kindle DRM do Kindle AZW3 

Você pode baixar livros do Kindle via Kindle para Android ou iOS, mas não há como 

remover o DRM dos livros baixados por meio desse método. Como alternativa, você 

pode baixar e transferir livros do Kindle via usb se tiver algum dispositivo Kindle 

registrado com as informações da sua conta Kindle. Abaixo está o guia passo a passo.  

1. Para usar este método, certifique-se de ter o dispositivo kindle eink registrado em 

sua conta da Amazon.  



2. Os eBooks baixados por meio da biblioteca de mídia Kindle (diretamente no site da 

Amazon) estarão no formato AZW3. Se você optar por baixar os livros do Kindle dessa 

maneira, evitará o formato Kindle KFX.  

3. Este método não é limitado pelo sistema de computador. Isso significa que você 

pode remover seu kindle DRM mesmo se estiver no Mac Catalina 10.15 ou versão 

posterior.  

Passo 1. Amazon Books Baixe e transfira via usb  

Acesse o site oficial da Amazon, faça login na sua conta da Amazon e navegue até 

Gerenciar seu conteúdo e dispositivos.  

Todos os seus livros serão listados na guia de conteúdo, conforme abaixo.  

 

Clique no botão "Mais ações" no final do título do livro e você poderá ver todas as 

ações que pode realizar. Basta selecionar "Baixar e transferir via USB" na lista 

suspensa de downloads e uma nova janela aparecerá para mostrar seus dispositivos 

Kindle registrados.  

Basta escolher o dispositivo Kindle eink em sua mão e clicar no botão "Download" para 

iniciar o processo de download.  



 

Quando terminar, você verá que o livro foi baixado para o seu computador.  

 

Etapa 2. Remova o DRM dos livros do Kindle com o Epubor 
Ultimate.  

Uma coisa interessante sobre os livros do Kindle baixados diretamente do site da 

Amazon é que a maioria deles é livre de DRM, mas não todos. Para remover drm de 

ebooks baixados via USB, siga os passos abaixo.  

Baixe e instale o Epubor Ultimate.  

Conecte o dispositivo Kindle que você selecionou como o dispositivo de destino para 

baixar os livros Kindle na etapa 1. Por que precisa conectar no dispositivo Kindle? 

Porque o software Epubor precisa detectar o número de série do Kindle para 

descriptografar seus livros Kindle. Este é o passo chave para remover o Kindle DRM! 

Ou você pode simplesmente inserir seu número de série do kindle no Epubor 

Ultimate( Central do usuário >> Configurações >> Kindle >> insira o número de série do 

seu kindle) .  

Em seguida, arraste e solte os livros do Kindle na interface principal e os livros serão 

descriptografados automaticamente. Clicando em "Descriptografado", você pode abrir a 

pasta que armazena os livros kindle descriptografados.  
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você precisa encontrar o número de série do Kindle. Se você não sabe onde encontrar 

o número de série do Kindle, pode ler o guia completo sobre Como encontrar 

facilmente o número de série do Kindle .  

Basta copiar essas informações e executar o Epubor Ultimate -->> Central do usuário-

->>configurações-->>Kindle-->>insira o número de série do Kindle e clique em "OK".  

Em seguida, adicione os livros do Kindle ao Epubor Ultimate e o DRM será removido 

com sucesso.  
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Palavras Finais  

Depois de revisar os 3 métodos diferentes acima para remover o kindle kfx drm, você 

pode remover o drm dos seus e-books do kindle kfx agora? Se você tiver algum 

problema durante o processo de remoção do DRM, sinta-se à vontade para nos 

contatar via support@epubor.com para obter mais assistência. 

 

Angel Dan has covered software online marketing for more than 6 years. She joined 
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