
 

 

Como Fazer o Downgrade do Kindle for PC/MAC 
2021 

Por que fazer o downgrade do Kindle for PC/MAC para uma versão mais antiga? 

Uma vez que a Amazon lançou seu novo Kindle for PC/MAC versão 1.25, seu método 

de DRM ficou mais resistente que nunca. Os e-books Kindle baixados via Kindle for 

PC/MAC 1.25 (ou versão acima) virão encriptados com o novo Kindle kfx DRM, 

nomeado de Kindle KFX2. Atualmente não há nenhum programa no mundo que 

consiga remover o DRM dos e-books Kindle baixados via Kindle para PC/MAC 1.25 ou 

mesmo via versões acima desta. Como nenhum programa é perfeito, nós acreditamos 

que conseguiremos encontrar uma maneira direta de quebrar o novo DRM kfx em 

breve. Para os leitores que estão lendo este artigo, nós fornecemos uma solução 

temporária para escapar do Kindle kfx2, através do downgrade do Kindle for PC/MAC 

para uma versão anterior. Feito isso, você irá fazer o download de e-books com o 

Kindle kfx do formato antigo e encontrará diversas ferramentas no mercado para 

decriptar e converter seus e-books Kindle.  

• Método 1. Downgrade manual do Kindle for PC/MAC  

• Método 2. Downgrade automático do Kindle for PC/MAC 

  

Atenção: Se você usa o Mac Catalina 10.15 ou Big Sur, fazer o downgrade do kindle 

para uma versão mais antiga não irá mais funcionar, mas você ainda pode remover o 

DRM Kindle no Mac.  

Método 1. Downgrade manual do Kindle for PC/MAC 

https://www.epubor.com/como-fazer-o-downgrade-do-kindle-for-pcmac-2021.html#part1
https://www.epubor.com/como-fazer-o-downgrade-do-kindle-for-pcmac-2021.html#part2
https://www.epubor.com/as-maneiras-mais-fceis-de-converter-o-kindle-azw-em-pdf.html
https://www.epubor.com/as-maneiras-mais-fceis-de-converter-o-kindle-azw-em-pdf.html
https://www.epubor.com/


 

Uma vez que o novo DRM kfx da Kindle foi empregado nos e-books do Kindle desktop 

1.25, tudo que precisamos fazer é o donwgrade do Kindle app para a versão 1.17. Aqui 

mostrarei passo-a-passo como realizar o downgrade do Kindle for PC/MAC para uma 

versão mais antiga manualmente. 

Downgrade manual do Kindle for PC para a versão 1.17.  

1Abra o software Kindle for PC. Vá ao menu superior, selecione “Ferramentas” e então 

“Opções”. 

 

2A tela de Opções irá aparecer. Selecione “Registro” na lista da esquerda e clique em 

“Cancelar o registro”. 



 

3Na janela que irá surgir, marque “Remover todo o conteúdo licenciado deste 

dispositivo.” E então clique em “Cancelar o Registro”.  

 

44. Desinstale o Kindle for PC 1.17 e faça o download do.  

Kindle para PC 1.17 Kindle para Mac 1.17 

http://download.epubor.com/KindleForPC-installer-1.17.44170.exe
http://download.epubor.com/KindleForMac1171.dmg.zip


55. Instale o Kindle for PC 1.17 e então desmarque a opção de atualização 

automática, clicando novamente em “Ferramentas” > “Opções” > “Geral” > desmarque 

a opção “Instale automaticamente as atualizações quando elas estiverem disponíveis 

sem perguntar.”  

 

Se surgir a notificação “Atualização do Software Disponível”, clique no botão “Pular 

esta versão”. Agora faça o download novamente dos e-books kindle através da versão 

antiga do Kindle for PC/MAC. 

Os passos necessários para fazer o downgrade do Kindle for MAC são quase os 

mesmos do downgrade do Kindle for PC.  

Método 2. Downgrade automático do Kindle for 
PC/MAC  

Se os passos descritos acima forem complicados para você, o Epubor Ultimate pode 

te ajudar a fazer o downgrade do Kindle for PC/Mac para uma versão antiga 

automaticamente. Além disso, ele também irá remover o DRM KFX de seus Kindle e-

books. Veja o passo-a-passo detalhado abaixo.  

1Faça o Download e Instale o Epubor Ultimate. 

2Abra o Epubor Ultimate. Clique no botão do menu no canto superior esquerdo da tela 

para mostrar a “Estante de Livros” do software.  

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-download-e-revisao-gratis.html


 

3Clique na aba “Kindle”. Se você estiver usando o Kindle for PC/Mac numa versão 

acima da 1.24, irá aparecer uma notificação lembrando você de fazer o downgrade da 

versão do seu Kindle, como mostra a figura abaixo. 

 

Clique na notificação para abrir a janela de downgrade do Kindle for Pc e clique no 

botão “Start” para iniciar o processo automaticamente. 



Uma vez finalizado, a versão antiga do Kindle for Pc estará instalada com sucesso e 

reiniciará automaticamente em seu computador. 

Após o procedimento, clique em “Sim” para aceitar os Termos de Uso do Kindle na 

janela que aparecerá. Feito isto, o kindle para Pc versão antiga estará instalado 

corretamente. 

 

Em apenas alguns cliques, você pode fazer o donwgrade do seu Kindle for Pc para 

uma versão antiga. 

Atenção: Se o seu MacOS estiver atualizado para o MacOS10.15 Catalina ou versão 

mais recente, o Kindle for Mac 1.17 não irá mais funcionar em seu computador por se 

tratar de uma programa 32 bits enquanto o último Mac OS suporta apenas programas 

64 bits. Mas se você tiver um dispositivo e-reader Kindle, aqui está o guia completo de 

Como remover o DRM Kindle no MacOS 10.15 Catalina.  

Dicas Bônus: Removendo o DRM Kindle e convertendo Kindle 
para qualquer formato 

Uma vez que a versão antiga do Kindle desktop estiver instalada corretamente, você só 

precisará registrar-se novamente e refazer o download de seus e-books Kindle.  

Uma vez que a versão antiga do Kindle desktop estiver instalada corretamente, você só 

precisará registrar-se novamente e refazer o download de seus e-books Kindle.  

https://www.epubor.com/as-maneiras-mais-fceis-de-converter-o-kindle-azw-em-pdf.html


 

Para converter os e-books kindle, por favor escolha o formato de saída clicando no V 

do botão na parte inferior da tela e escolha o formato desejado. Depois clique em 

“Convert to ...” 

Uma vez finalizado, a palavra “succeeded” aparecerá no lado direito de cada título. 

Apenas clique em “Succeeded” ou clique no ícone de pasta localizado no canto inferior 

direito para encontrar os arquivos convertidos no Windows explorer. 

 

Uma vez que você tenha liberado seus e-books kindle, agora é só aproveitar em 

qualquer dispositivo que você deseje. 

Conclusão 



Existem dois métodos para fazer o downgrade do Kindle for PC/Mac que desejo 

compartilhar com vocês hoje. Comparado ao downgrade manual, o automático é muito 

mais fácil, especialmente para pessoas que não são muito boas no uso do computador. 

Não importa a maneira que você usará para fazer o downgrade do software do Kindle, 

o objetivo final é remover o DRM do Kindle. Levando isso em consideração, o 

Downgrade automático do Kindle for PC/MAC é sua escolha perfeita porque o Epubor 

Ultimate não apenas lhe ajudará a fazer o downgrade do aplicativo Kindle, mas 

também removerá o DRM do Kindle facilmente. Por que não dar a ele essa chance de 

te ajudar agora?   
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