DIVISÕES JAPONESAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
Por Reinaldo V. Theodoro
O Japão foi o único país que entrou na 2ª Guerra
Mundial preparado para ela. Todos os outros, de
um modo ou de outro, foram apanhados mais ou
menos de surpresa (inclusive a Alemanha, que
não esperava a guerra antes de 1945). O motivo
mais óbvio para isso é que o Japão já estava em
guerra havia muitos anos quando ele atacou Pearl
Harbor. O Exército japonês combatia na China
desde 1931 e os japoneses tiveram sérios confrontos com os soviéticos em 1938-39 na fronteira da
Manchúria, culminando na Batalha de Khalkhin
Gol.
O Japão é uma ilha e, portanto, a sua principal
força militar tinha que ser a Marinha. Porém, um
grande exército foi constituído para a campanha
chinesa e lá ele se transformou numa força capaz
e experiente. Contudo, a campanha do Pacífico
seria predominantemente naval, com poucas batalhas que empenhassem forças maiores que uma
divisão (como Singapura, Guadalcanal e Leyte).
Em Luzon, porém, um grande exército foi formado
para defender a ilha em 1944.
Origens
Em maio de 1888, foi ordenada a organização das
primeiras seis divisões do Exército Imperial japonês, baseadas nas forças locais chamadas de
Chindai: 1ª (sediada em Tóquio), 2ª (Sendai), 3ª
(Nagoya), 4ª (Osaka), 5ª (Hiroshima) e 6ª (Kumamoto). Após 1891, a Inspetoria Konoe de Defesa
Metropolitana (ou simplesmente Divisão Konoe)
formou a Divisão de Guardas. Em 1894, foi criada
a 7ª Divisão em Hokkaido com as assim chamadas
forças legionárias.
Em 1898, após a Primeira Guerra Sino-Japonesa
(1894-1895), outras cinco divisões foram organizadas: 8ª (Hirosaki), 9ª (Kanazawa), 10ª (Himeji), 11ª
(Zentsuji) e 12ª (Kurume). Foi com essa organização que os japoneses começaram a Guerra
Russo-Japonesa. Entre 1905 e 1907, outras seis
divisões foram criadas: 13ª (Sendai), 14ª (Utsunomiya), 15ª (Nagoya), 16ª (Quioto), 17ª (Himeji) e
18ª (Kurume). Inicialmente organizadas como unidades temporárias, elas continuaram em serviço
após o fim da guerra e quatro delas foram desativadas somente em 1925 (13ª, 15ª, 17ª e 18ª). Em
1915, mais duas divisões foram criadas como
guarnição para a Coreia: 19ª (Ranam) e 20ª
(Yongsan).
Com o Incidente na Manchúria e a criação do Manchukuo, surgiu a necessidade de reforçar o Exército. Em 1936, foi implementada a Carta do Plano
de Reforço de Armamento, prevendo uma expansão para quarenta divisões durante o período

1937-1942, sendo vinte e sete no Exército de Paz
(quatorze no Japão, dez na Manchúria e três na
Coreia). Com isso, surgiu uma nova série de divisões numeradas com centena, chamadas de “Divisões Especiais”: 101ª (Tóquio), 104ª (Osaka),
106ª (Kumamoto), 108ª (Aomori), 109ª (Kanazawa) e 110ª (Himeji). No entanto, tal expansão
era inviável economicamente e os japoneses então decidiram reduzir o tamanho das divisões de
quatro para três regimentos cada.
Em 1939, dez divisões foram criadas para cumprir
missões de segurança em várias partes da China
que foram ocupadas durante a Guerra Sino-Japonesa. Essas divisões, chamadas de "Divisões
Otsu", eram ligeiramente inferiores às divisões regulares ("Divisões Kou") e já na sua formação tinham apenas três regimentos, um a menos do que
a divisão convencional de então. São elas: 32ª (Tóquio), 33ª (Sendai), 34ª (Osaka), 35ª (Tóquio), 36ª
(Hirosaki), 37ª (Kumamoto), 38ª (Nagoya), 39ª (Hiroshima), 40ª (Zentsuji) e 41ª (Yongsan).
Em 1940, após a derrota diante dos soviéticos em
Khalkhin Gol, os japoneses decidiram criar sete
novas divisões para defender a Manchúria. No entanto, eram divisões de reduzido valor combativo,
com cerca de 2/3 do efetivo normal e se destinaram a prover substitutos treinados para as divisões
de campanha: 51ª (Utsunomiya), 52ª (Kanazawa),
53ª (Quioto), 54ª (Himeji), 55ª (Zentsuji), 56ª (Kurume) e 57ª (Hirosaki).
Com o início da Guerra do Pacífico, o planejamento previa o estabelecimento de cinquenta e
sete divisões de campanha.
A partir de 1942, foram organizadas divisões de
segurança na China e Manchúria a partir de brigadas independentes, sem artilharia. As primeiras
seis divisões foram: 58ª, 59ª, 60ª, 68ª, 69ª e 70ª.
Em 1944, após a queda das Ilhas Marianas e na
expectativa de uma invasão aliada das Filipinas,
foram organizadas divisões a partir de brigadas já
existentes no local: 100ª (Mindanao), 102ª (Ilhas
Visayas), 103ª, 105ª (ambas em Luzon), 107ª,
108ª (ambas na Manchúria) e 109ª (Ogasawara).
Já visando a batalha decisiva no Japão, em fevereiro de 1945 foi ordenada a criação de dezesseis
divisões de defesa costeira: 140ª (Tóquio), 142ª
(Sendai), 143ª (Nagoya), 144ª (Osaka), 145ª (Hiroshima), 146ª (Kumamoto), 147ª (Asahikawa),
150ª (Kyojo), 151ª (Utsunomiya), 152ª (Kanazawa), 153ª (Quioto), 154ª (Hiroshima), 155ª (Zentsuji), 156ª (Kurume), 157ª (Hirosaki) e 160ª (Pyongyang).
Em abril de 1945, uma nova série de oito divisões
foi ordenada para a defesa do território metropolitano japonês, as chamadas “Divisões de Ataque
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Móvel”: 201ª (Tóquio), 202ª (Sendai), 205ª (Hiroshima), 206ª (Kumamoto), 209ª (Kumamoto), 212ª
(Kurume), 214ª (Utsunomiya) e 216ª (Quioto).
Em maio de 1945, novas divisões foram ordenadas: 221ª (Nagano), 222ª (Hirosaki), 224ª (Hiroshima), 225ª (Osaka), 229ª (Kanazawa), 230ª (Tóquio), 231ª (Hiroshima) e 234ª (Tóquio).
Na mesma ocasião, novas divisões de defesa costeira foram formadas, nem todas concluídas ao fim
da guerra: 303ª (Nagoya), 308ª (Hirosaki), 312ª
(Kurume), 316ª (Quioto), 320ª (Kyojo), 321ª (Tóquio), 322ª (Sendai), 344ª (Zentsuji), 351ª (Utsunomiya), 354ª (Tóquio) e 355ª (Himeji).
Tipos de Divisões:
Todas as divisões japonesas são, essencialmente,
de infantaria (a única exceção são as divisões de
tanques). Elas variam entre si apenas na composição e finalidade.
Divisão de Infantaria "Quadrada" → A divisão "quadrada" era composta por duas brigadas,
cada brigada contando dois regimentos a três batalhões. Cada regimento tinha uma companhia antitanque e uma de canhões de campanha. A divisão tinha ainda um regimento de cavalaria (com
duas companhias de cavalaria, uma de metralhadoras e uma antitanque) e um regimento de artilharia (com quatro grupos de artilharia, sendo três
de 75 mm e um de 105 mm). Um regimento de infantaria teria 3.030 homens e o de cavalaria, cerca
de 500 (mas isso também podia variar). Havia um
regimento de apoio e transporte na divisão, que
consumia um considerável efetivo (cerca de 4.000
homens). Essa organização estava sendo abandonada em 1941, mas a última divisão quadrada a
ser convertida foi a 20ª, em setembro de 1943. Essas divisões deveriam contar com um efetivo de
25.000 homens, mas, esse número, com unidades
anexadas ou destacadas, podia variar entre
17.000 e 32.000 homens. No processo de conversão para o padrão triangular, um Q.G. de brigada
e um regimento de infantaria, com as correspondentes unidades de apoio, normalmente eram retirados e tornados independentes.

divisão era composta, teoricamente, por duas brigadas de tanques (cada uma com dois regimentos
de tanques), um regimento de infantaria mecanizada, um regimento de artilharia mecanizada, um
batalhão antitanque e unidades de artilharia antiaérea, reconhecimento, engenharia e transporte.
Divisão de Brigada → A partir de 1942, os
japoneses decidiram criar um novo tipo de divisão,
composta por duas brigadas de infantaria, cada
uma com pelo menos quatro batalhões de infantaria. Ela contava apenas com unidades de serviço
e engenharia muito reduzidos.
Divisão de Defesa Costeira → Em fevereiro de 1945, foi ordenada a criação de dezesseis
divisões de defesa costeira, em preparação para a
esperada invasão americana no Japão e na Coreia. Elas eram compostas por quatro regimentos
de infantaria. Em maio do mesmo ano, outras onze
foram ordenadas, embora nem todas tenham tido
sua formação concluída ao fim da guerra. Essas,
por sua vez, tinham apenas três regimentos de infantaria. Essas divisões passaram a sua existência
preparando defesas na costa e nunca entraram em
combate.

Divisão de Infantaria "Triangular" → A divisão triangular era composta por três regimentos de
três batalhões de infantaria. Os demais detalhes
são como na divisão quadrada. Com unidades
anexadas ou destacadas, uma divisão que teria de
19.000 a 21.000 homens podia ser engajada com
um efetivo de 14.000 a 28.000 homens, incluindo
outro regimento de artilharia e tanques.
Divisão de Tanques → No verão de 1942,
o Japão decidiu criar suas duas primeiras divisões
de tanques (1ª e 2ª DT), ambas na Manchúria. A

DIVISÕES:
1ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1888, a 1ª Divisão de Infantaria Tama
(Jade) era sediada em Tóquio e era uma divisão quadrada, composta pela 1ª Brigada (1º e
15º Regimentos) e pela 2ª Brigada (2º e 3º Regimentos). Ela lutou na Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), participando do cerco de
Port Arthur, e, após o seu término, a divisão
retornou ao Japão e foi reorganizada, perdendo os 2º e 15º Regimentos (que foram para
a 14ª Divisão), passando a ter a seguinte composição: 1ª Brigada de Infantaria (1º e 49º Regimentos), 2ª Brigada de Infantaria (3º e 57º
Regimentos), 2ª Brigada de Cavalaria (1º, 15º
e 16º Regimentos) e 3ª Brigada de Artilharia
Pesada de Campanha (1º e 7º Regimentos de
Artilharia Pesada de Campanha e 1º Regimento de Artilharia de Campanha). Ela serviu
então na Manchúria e se envolveu no Incidente na ponte Marco Polo (07/07/1937). Em
maio de 1939, elementos da sua artilharia foram despachados para participar da luta contra os soviéticos na região de Khalkhin Gol.
Com a conversão para divisão triangular em
agosto de 1940, as brigadas foram extintas e
o seu 3º Regimento foi transferido para a 28ª
Divisão. A 08/12/1941, a divisão fazia parte do
Exército de Kwantung, na Manchúria. Em outubro de 1944, ela foi transferida para a ilha de
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Leyte, nas Filipinas. Ela combateu em Leyte
entre novembro de 1944 e janeiro de 1945,
sendo virtualmente destruída (de seus 10.000
soldados, restaram apenas cerca de 800).
Seus remanescentes escaparam para Cebu,
onde foi afinal aniquilada. Sua formação definitiva contava com os 1º, 49º e 57º Regimentos de Infantaria e 1º Regimento de Artilharia
de Campanha.
1ª Divisão de Infantaria de Guardas → Criada em Tóquio a 14/05/1941, a 1ª Divisão de
Guardas Sumi foi formada a partir da Brigada
Mista Konoe (de Guardas), formada em 1940.
Quando a Divisão de Guardas partiu para lutar
na Guerra do Pacífico, a missão de guardar o
Palácio Imperial foi confiada a essa brigada.
Em 1943, ela foi reorganizada como uma nova
divisão, devido à reorganização da divisão original, que se tornou a 2ª Divisão. Ela permaneceu em Tóquio até o fim da guerra e a,
14/08/1945, um dia antes do fim da guerra, jovens oficiais dela, que se opunham à aceitação da Declaração de Potsdam, assassinaram
o comandante da divisão e tentaram realizar
um golpe. No dia seguinte, porém, o comandante do Exército Oriental, General Shizuichi
Tanaka, a dissolveu. Era formada pelos 1º, 2º,
6º e 7º Regimentos de Infantaria de Guardas.
1ª Divisão de Tanques → Criada a 24/06/42,
a 1ª Divisão de Tanques Taku (Evolução) era
sediada em Ning'an, na Manchúria, e foi organizada com base no 1º Grupamento de Tanques. Ela se dedicou ao treinamento e desenvolvimento da arma blindada japonesa. Em
abril de 1944, o seu 9º Regimento de Tanques
foi retirado e enviado para as Ilhas Marianas.
Além disso, o seu 3º Regimento de Tanques e
o grupo de artilharia antiaérea da divisão foram
transferidos para a China para participar da
Operação Ichi-Go (abril a dezembro de 1944).
Em março de 1945, a divisão foi levada para o
Japão visando a batalha decisiva no território
metropolitano. A divisão foi estabelecida em
Sano, visando a um rápido contra-ataque nas
supostas praias de invasão, que nunca aconteceu. Originalmente, ela era formada pela 1ª
Brigada de Tanques (1º e 5º Regimentos de
Tanques), 2ª Brigada de Tanques (3º e 9º Regimentos de Tanques), 1º Regimento de Infantaria Móvel e 1º Regimento de Artilharia Móvel.
2ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1888, a 2ª Divisão de Infantaria Isamu
(Corajosa) era sediada em Sendai (também
era conhecida como “Divisão Sendai”) e era
uma divisão quadrada, composta pelos 4º, 5º,
16º e 17º Regimentos. Em outubro de 1897, o
5º Regimento passou para a 8ª Divisão, o

mesmo ocorrendo com o 17º Regimento no
ano seguinte. Eles foram substituídos pelos
29º e 30º Regimentos. Com isso, a composição da divisão passou a ser: 3ª Brigada de Infantaria (4º e 29º Regimentos) e 15ª Brigada
de Infantaria (16º e 30º Regimentos). Com
essa composição, ela participou da Primeira
Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), da contra-revolta em Formosa e da Guerra Russo-Japonesa (1904-1905). Em 1907, os 16º e 30º
Regimentos de Infantaria foram transferidos
para a 13ª Divisão, tendo a divisão recebido
em troca os 32º e 65º Regimentos. Em 1925,
a 13ª Divisão foi extinta e os regimentos 16º e
30º retornaram à divisão, sendo o 32º devolvido à 8ª Divisão e o 65º extinto. Em 1931, ela
foi enviada à Manchúria, sendo repatriada em
1933. Retornou à Manchúria em 1937, fazendo a guarnição de Harbin e participando do
Incidente na Ponte Marco Polo (07/07/1937).
Em 1940, ela retornou ao Japão e o 30º Regimento foi transferido para a 28ª Divisão. A
08/12/1941, ela estava estacionada no Sul da
China, participando então da invasão de Java
em março de 1942. Ela permaneceu como
guarnição de Java até ser enviada para Guadalcanal, onde se estabeleceu em outubro
após o envio prévio de destacamentos. Após
sofrer pesadas baixas em combate e devido à
fome, seus remanescentes retiraram-se para
as Filipinas para recuperação e, em setembro
de 1943, ela foi para Singapura. No ano seguinte, foi transferida para a Birmânia, onde
participou do ataque à rota de abastecimento
Índia-China. Em fevereiro de 1945, foi para a
Indochina, onde foi desarmada em Saigon ao
fim da guerra. Sua formação definitiva contava
com os 4º, 16º e 29º Regimentos de Infantaria
e 2º Regimento de Artilharia de Campanha.
2ª Divisão de Infantaria de Guardas → Criada em Tóquio a 14/12/1884 como Divisão
Konoe (Guardas), ela era inicialmente recrutada na área de Kanto, mas, após a era Taisho, a infantaria e a cavalaria passaram a ser
recrutadas em todo o país, enquanto artilheiros, petrechos pesados e engenheiros continuaram sendo recrutados na área de Kanto (vindos das 1ª e 14ª Divisões). Era uma divisão
“quadrada”, contendo as 1ª e 2ª Brigadas de
Infantaria de Guardas. Uma vez que o objetivo
era proteger o Palácio Imperial, era uma unidade de elite que reunia excelentes soldados
de todo o país. A 02/11/1940, uma brigada
mista de Guardas foi formada com base na 1ª
Brigada de Guardas (1º e 2º Regimentos de
Guardas e 3º Grupo de Artilharia de Campanha de Guardas) e foi enviada para a China. O
2º Regimento de Guardas participou da ocupação da Indochina Francesa. A brigada retornou
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à metrópole no início de 1941 (esta brigada
mista de Guardas foi posteriormente reorganizada como 1ª Divisão de Guardas). Enquanto
isso, a divisão passou a contar apenas com os
3º e 4º Regimentos de Guardas da 2ª Brigada.
Ela foi temporariamente mobilizada a
03/06/1940 e recebeu o 5º Regimento de
Guardas, criado a 25/10/1939. Ela lutou na região de Cantão (China) em julho de 1940. No
início da Guerra do Pacífico, ela estava na Tailândia. Já então ela era uma unidade altamente móvel, equipada com bicicletas. Participou da captura de Singapura em fevereiro de
1942. Depois disso, ela atuou na operação de
limpeza nas ilhas de Lan-In e Sumatra e então
manteve-se como guarnição na região. A
14/05/1943, seu nome foi mudado para 2ª Divisão de Guardas Miya e algumas tropas foram temporariamente estabelecidas nas Ilhas
Andaman, mas, posteriormente, transferidas
para a Ilha de Sumatra, onde estava quando
veio o fim da guerra. Era formada pelos 3º, 4º
e 5º Regimentos de Infantaria de Guardas.
2ª Divisão de Tanques → Criada a
24/06/1942, a 2ª Divisão de Tanques Geki (Impacto) era sediada em Boli, na Manchúria, e foi
organizada com base no 2º Grupamento de
Tanques. Ela se dedicou ao treinamento e desenvolvimento da arma blindada japonesa. Em
março de 1944, o 11º Regimento de Tanques
foi transferido para as ilhas Kurilas (onde combateu os soviéticos em agosto de 1945) e, em
julho, a divisão foi transferida para Luzon (Filipinas). Algumas tropas foram perdidas durante o trajeto para Luzon, enquanto a 1ª Companhia do 6º e do 10º Regimentos de Tanques
foram enviadas para a Ilha de Leyte. A força
principal da divisão foi estacionada no centro
de Luzon e o 6º Regimento de Tanques foi designado para a defesa de Manila. Além disso,
o comando da 3ª Brigada de Tanques, o 7º Regimento de Tanques, o 1º Batalhão de Infantaria Móvel, o 3º Batalhão de Artilharia Móvel e
a 1ª Companhia de Engenheiros formaram o
Grupo Shigemi, que foi subordinado à 23ª Divisão. O Grupo Shigemi contra-atacou os desembarques americanos de janeiro de 1945,
sofrendo pesadas baixas. Depois disso, o Destacamento Shigemi defendeu San Manuel por
vinte dias e então realizaram um último ataque, sendo virtualmente eliminados. A força
principal da divisão se envolveu em ações de
retardamento (os 6º e 10º Regimentos de Tanques sofreram baixas pesadas devido ao bombardeio aéreo) e, a 04/02/1945, ela recuou
para a retaguarda da linha de montanhas. Ela
perdeu quase todos os seus tanques durante
a retirada e depois disso continuou a lutar
como infantaria, removendo as metralhadoras

dos tanques. Uma companhia organizou um
grupo ad hoc que lutou na região de Baguio. A
divisão continuou a lutar até que o seu último
veículo foi destruído a 03/06/1945. Ela era formada pela 3ª Brigada de Tanques (6º e 7º Regimentos de Tanques), 4ª Brigada de Tanques
(10º e 11º Regimentos de Tanques), 2º Regimento de Infantaria Móvel e 2º Regimento de
Artilharia Móvel.
3ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1888, a 3ª Divisão de Infantaria Kō
(Afortunada) era sediada em Nagoya e era
uma divisão quadrada, formada pela 5ª Brigada (6º e 18º Regimentos) e pela 6ª Brigada
(7º e 19º Regimentos). Participou da Primeira
Guerra Sino-Japonesa (1894-1895, em que
conquistou Pyongyang), da Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) e da ocupação da Sibéria
em 1918. Em 1934, ela foi enviada para a
Manchúria, mas foi repatriada em 1936, retornando à Manchúria no ano seguinte, totalmente reorganizada: agora ela era composta
pela 5ª Brigada (6º e 68º Regimentos de Infantaria), 29ª Brigada (18º e 34º Regimentos de
Infantaria), 4ª Brigada de Cavalaria (3º, 25º e
26º Regimentos de Cavalaria) e 1ª Brigada de
Artilharia Pesada de Campanha (2º e 3º Regimentos de Artilharia Pesada de Campanha e
3º Regimento de Artilharia de Campanha). A
divisão participou do Incidente da Ponte Marco
Polo (07/07/1937) e da Batalha de Nanking
(dezembro de 1937). Em 1941, com a transferência do 18º Regimento para a 29ª Divisão,
ela se tornou uma divisão triangular. A
08/12/1941, ela estava na China. Ao longo da
2ª Guerra Mundial, permaneceu no front chinês, participando da Operação Ichi-Go (abril a
dezembro de 1944) contra as bases aéreas
americanas na China. Estava rumando para
Zhenjiang quando a guerra terminou. Sua formação definitiva contava com os 6º, 34º e 68º
Regimentos de Infantaria e 3º Regimento de
Artilharia de Campanha.
3ª Divisão de Infantaria de Guardas → Criada em Tóquio a 04/04/1945, a Divisão Han
(Exemplo), foi formada com base na unidade
de recompletamento da 2ª Divisão de Guardas. Em fevereiro de 1945, foi colocada em
missão de defesa à frente de Chiba-Kujukuri,
um dos pontos previstos para o desembarque
americano. A guerra terminou durante a construção de uma posição de defesa em Tokin,
Ichinomiya e Chiba. Era formada pelos 8º, 9º e
10º Regimentos de Infantaria de Guardas.
3ª Divisão de Tanques → Criada a
24/06/1942, a 3ª Divisão de Tanques Taki (Cachoeira) era sediada em Baotou (Mongólia) e
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foi organizada com base em um grupo de cavalaria. Em setembro de 1942, a divisão perdeu o 8º Regimento de Tanques, que foi transferido para Rabaul, onde ficou até o final da
guerra. Em abril de 1944, a divisão foi transferida para a China, onde participou da Operação Ichi-Go (abril a dezembro de 1944), embora o comando da 5ª Brigada de Tanques e o
12º Regimento de Tanques tenham permanecido em Baotou. Na Operação Ichi-Go, a divisão ocupou Ryumon e atacou Luoyang. Esta
operação, que foi realizada por cerca de 1.400
quilômetros, foi a primeira e única operação típica de uma divisão blindada realizada pelo
Exército japonês. Em julho, a 6ª Brigada de
Tanques participou da Operação Shokei. A divisão participou da Operação Laohekou em
março de 1945. Em abril de 1945, o 12º Regimento de Tanques foi transferido para Kyojo.
A divisão permaneceu na China até o fim da
guerra. Originalmente, ela era formada pela 5ª
Brigada de Tanques (8º e 12º Regimentos de
Tanques), 6ª Brigada de Tanques (13º e 17º
Regimentos de Tanques), 3º Regimento de Infantaria Móvel e 3º Regimento de Artilharia
Móvel.
4ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1888, a 4ª Divisão de Infantaria Yodo
(nome de uma cidade que em 1957 passou a
se fundir com Kyoto) era sediada em Osaka e
era uma divisão quadrada, formada pela 7ª
Brigada (8º e 10º Regimentos) e pela 8ª Brigada (9º e 20º Regimentos). Participou da Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), desembarcando em Liaodong, e da Guerra
Russo-Japonesa (1904-1905). O 10º Regimento foi transferido para a 10ª Divisão e os 9º
e 20º Regimentos foram transferidos para a
16ª Divisão. Durante a Guerra Sino-Japonesa,
ela era formada pelos 8º, 37º, 61º e 70º Regimentos. Em fevereiro de 1937, a divisão foi estacionada na Manchúria e se envolveu na
Guerra Sino-Japonesa. Em 1940, o 70º Regimento foi transferido para a 25ª Divisão. Em
setembro de 1941, participou da Primeira
Operação Chang-sha. Depois disso, foi repatriada e, a 08/12/1941, estava em Osaka como
reserva do Quartel General Imperial. Foi levada para as Filipinas no início de 1942, lutando na Península de Bataan e conquistando
Corregidor. Depois disso, ela retornou ao Japão e foi desativada. Em setembro de 1943,
ela foi reativada e enviada para Sumatra,
sendo posteriormente transferida para a Birmânia e a Tailândia, onde estava ao fim da
guerra (rendeu-se em Lampang). Sua formação definitiva contava com os 8º, 37º e 61º Regimentos de Infantaria e 4º Regimento de Artilharia de Campanha.

4ª Divisão de Tanques → Criada a
06/07/1944, a 4ª Divisão de Tanques Hagane
(Aço) era sediada em Chiba (Japão) e foi formada a partir de unidades de treinamento de
tanques, cavalaria, artilharia, engenheiros e logística. Ao contrário das outras divisões de
tanques, a 4ª não tinha regimento de infantaria
nem de artilharia e era composta por três regimentos de tanques, tendo cada regimento
uma companhia de artilharia autopropulsada.
Ela foi destinada à esperada batalha decisiva
no Japão, que nunca aconteceu. Ela era formada pelos 28º, 29º e 30º Regimentos de Tanques.
5ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1888, a 5ª Divisão de Infantaria Koi
(Carpa) era sediada em Hiroshima e era uma
divisão quadrada, formada por quatro regimentos: 11º, 12º, 21º e 22º (o 12º e o 22º foram
posteriormente transferidos para a 11ª Divisão
e foram substituídos pelos 41º e 42º Regimentos). Ela era então formada pela 9ª Brigada
(11º e 41º Regimentos) e pela 21ª Brigada (21º
e 42º Regimentos). Durante a Primeira Guerra
Sino-Japonesa (1894-1895), a 9ª Brigada
Mista foi organizada pela divisão e enviada
para o front, derrotando forças chinesas na primeira vez em que o Exército japonês enfrentou
um Exército estrangeiro desde a Restauração
Meiji. Depois disso, ela interviu decisivamente
na Rebelião dos Boxers (1900). Ela lutou ainda
na Batalha de Mukden (21/02-10/03/1905), na
Guerra Russo-Japonesa (1904-1905). Em
1911, a divisão foi para a Manchúria, onde permaneceu até 1913, quando foi repatriada. Ela
participou da intervenção siberiana no período
1919-1922. Em 1937, ela foi enviada ao Norte
da China, onde participou da Operação
Chahar e da Operação Shanxi (Batalha de Taiyuan), onde o 3º Batalhão do 21º Regimento
foi aniquilado. A divisão permaneceu na China
até que, em setembro de 1940, participou da
ocupação da Indochina francesa. A
30/11/1940, ela foi oficialmente convertida em
divisão motorizada. A 08/12/1941, ela estava
no Sul da China e lutou na campanha da Malásia, participando da conquista de Singapura
(fevereiro de 1942). Após a campanha da Malásia, a divisão seria dissolvida, mas, ao invés
disso, o comando da 9ª Brigada e o 41º Regimento (Destacamento Kawamura) foram enviados para as Filipinas. Elementos do 41º Regimento formaram o destacamento Yazawa,
que chegou à Nova Guiné em agosto de 1942
(o destacamento foi virtualmente aniquilado).
Em 1943, a divisão foi convertida em divisão
triangular, com a transferência do 41º Regimento para a 30ª Divisão. Ela foi transferida
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para a ilha de Ceram, nas Molucas, onde permaneceu sem combater até o fim da guerra.
Elementos da 5ª Divisão estiveram envolvidos
no Incidente do Tachibana Maru (03/08/1945).
Sua formação definitiva contava com os 11º,
21º e 42º Regimentos de Infantaria e 5º Regimento de Artilharia de Campanha.
6ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1888, a 6ª Divisão de Infantaria Akira
(Ming) era sediada em Kumamoto e era uma
divisão quadrada, formada por quatro regimentos: 13º, 14º, 23º e 24º (o 14º e o 24º foram
posteriormente transferidos para a 12ª Divisão
e foram substituídos pelos 45º e 47º Regimentos – o 47º foi transferido para a 48ª Divisão
em 1940). Ela participou da Primeira Guerra
Sino-Japonesa (1894-1895) e da Guerra
Russo-Japonesa (1904-1905), participando da
Batalha de Mukden (21/02-10/03/1905). Depois disso, ficou estacionada na Manchúria de
1923 a 1925. Repatriada, retornou à China em
1928 e foi despachada para a Manchúria em
1933. Lutou no front chinês a partir de 1937,
desembarcando na Baía de Hangzhou e participando da Batalha de Nanking (dezembro de
1937). A divisão participou do Massacre de
Nanking. Após o início da Guerra do Pacífico,
ela desembarcou em Bougainville (o 13º Regimento lutou na Nova Geórgia e depois se reuniu ao restante da divisão em Bougainville).
Ela combateu nessa ilha contra americanos e
australianos até o fim da guerra. Sua formação
definitiva contava com os 13º, 23º e 45º Regimentos de Infantaria e 6º Regimento de Artilharia de campanha.
7ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/05/1896, a 7ª Divisão de Infantaria Kuma
(Suportar) era sediada em Sapporo (Hokkaido) e era formada com tropas locais (também era conhecida como “Divisão do Norte”).
Era também uma divisão quadrada, formada
por quatro regimentos: 25º, 26º, 27º e 28º. Ela
participou da Guerra Russo-Japonesa (19041905), participando do cerco de Port Arthur e
da Batalha de Mukden (21/02-10/03/1905). Ficou estacionada na Manchúria entre 1917 e
1919 e participou da intervenção siberiana. Em
1919, ela foi repatriada, mas retornou à Manchúria em 1934, 1936 e 1938, participando da
Batalha de Khalkhin Gol (agosto de 1939).
Em 1940, a divisão foi novamente repatriada e
o seu 25º Regimento foi transferido para a Brigada Mista Kabata, na ilha Sacalina. No início
da Guerra do Pacífico, ela estava estacionada
em Hokkaido, mas o seu 28º Regimento foi
destacado para invadir Midway e, com a derrota na batalha naval, foi levado para Guadal-

canal (Destacamento Ichiki), onde foi virtualmente aniquilado. Elementos da 7ª Divisão foram enviados para Attu, nas Ilhas Aleútas, mas
foram evacuados depois. Elementos dela foram postados nas ilhas Kurilas, mas o grosso
da divisão foi encarregado da defesa da parte
Oriental de Hokkaido até o fim da guerra. Sua
formação definitiva contava com os 26º, 27º e
28º Regimentos de Infantaria e 7º Regimento
de Artilharia de Montanha.
8ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/10/1898, a 8ª Divisão de Infantaria Sugi
(Cedro) era sediada em Hirosaki e era uma divisão quadrada, formada por quatro regimentos: 5º, 17º (retirados da 2ª Divisão), 31º e 32º.
Esta é uma das seis divisões organizadas
após a Primeira Guerra Sino-Japonesa (18941895). Ela combateu na Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), participando da Batalha de
Mukden (21/02-10/03/1905). Em 1910, ela foi
estacionada na Coreia e, em 1921, foi despachada para a Sibéria. Após o incidente da
Manchúria, a sua 4ª Brigada foi enviada para
lá em 1931, com o restante da divisão seguindo-a no ano seguinte. Em 1939, a divisão
foi repatriada e, em outubro desse ano, o seu
32º Regimento foi transferido para a 24ª Divisão. Retornou à Manchúria em julho de 1940,
onde estava a 08/12/1941. Ela permaneceu na
Manchúria até setembro de 1944, quando a divisão foi enviada para Luzon (Filipinas) e seu
5º Regimento foi enviado para a ilha de Leyte
em dezembro, onde foi destruído (parte dele
foi afundada por submarinos americanos durante o transporte). O restante da divisão lutou
no Grupo Shimbu (mais tarde 41º Exército) a
Leste de Manila até o fim da guerra, sendo virtualmente eliminada. Sua formação definitiva
contava com os 5º, 17º e 31º Regimentos de
Infantaria e 8º Regimento de Artilharia de
Campanha.
9ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/10/1898, a 9ª Divisão de Infantaria Takeshi
era sediada em Kanazawa e era uma divisão
quadrada, formada por quatro regimentos: 7º,
19º (retirados da 3ª Divisão), 35º e 36º. Esta é
uma das seis divisões organizadas após a Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895). Ela
combateu na Guerra Russo-Japonesa (19041905), participando do cerco de Port Arthur e
da Batalha de Mukden (21/02-10/03/1905).
Depois disso, ela foi estacionada na Coreia,
sendo repatriada em 1916. Em 1921, ela enviou tropas para a Sibéria. Em 1932, ela foi enviada para Xangai após o incidente de
28/01/1932. Em 1935, ela foi estacionada na
Manchúria, onde ficou por dois anos, sendo re-
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patriada em fevereiro de 1937. Após o Incidente da Ponte Marco Polo (07/07/1937), ela
foi enviada a Xangai e participou da conquista
de Nanking e da Batalha de Wuhan (11/0627/10/1938). A divisão participou do Massacre
de Nanking. Foi então repatriada e perdeu o
seu 36º Regimento para a 28ª Divisão em
1940. Foi então enviada para a Manchúria,
onde estava a 08/12/1941. Em julho de 1944,
decidiu-se enviá-la para Saipan, mas, com a
queda da ilha, ela foi transferida em dezembro
de 1944 para Formosa, onde permaneceu pelo
restante da guerra. Sua formação definitiva
contava com os 7º, 19º e 35º Regimentos de
Infantaria e 9º Regimento de Artilharia de Montanha.
10ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/10/1898, a 10ª Divisão de Infantaria Tetsu
(Ferro) era sediada em Himeji e era uma divisão quadrada, formada por quatro regimentos:
10º (retirado da 4ª Divisão), 39º, 40º e 63º.
Esta é uma das seis divisões organizadas
após a Primeira Guerra Sino-Japonesa (18941895). Combateu na Guerra Russo-Japonesa
(1904-1905), participando da Batalha de Mukden (21/02-10/03/1905). Após o incidente da
Manchúria, em setembro de 1931, a divisão foi
transferida para a região do rio Songhua. Ela
organizou a 8ª Brigada Mista e a despachou
em dezembro para a província de Jilin. A divisão retornou ao Japão em março de 1934. Em
1937, retornou à China e participou da Guerra
Sino-Japonesa no setor Norte. Em outubro de
1939, ela retornou ao Japão e o seu 40º Regimento foi transferido para a 25ª Divisão. Em
agosto de 1940, ela foi levada para a Manchúria, onde estava a 08/12/1941. Em julho de
1944, foi transferida para Luzon (Filipinas),
onde foi incluída no Grupo Takeshi e combateu os americanos até o fim da guerra. Sua formação definitiva contava com os 10º, 39º e 63º
Regimentos de Infantaria e 10º Regimento de
Artilharia de Campanha.
11ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/10/1898, a 11ª Divisão de Infantaria Nishiki
era sediada em Zentsuji e era uma divisão
quadrada, formada por quatro regimentos: 12º,
22º (retirados da 5ª Divisão), 43º e 44º. Esta é
uma das seis divisões organizadas após a Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895). Ela
participou da Guerra Russo-Japonesa (19041905), atuando no cerco de Port Arthur e depois da Batalha de Mukden (21/0210/03/1905). Ela ficou estacionada na Manchúria por dois anos a partir de 1909. Em
1920, ela participou da intervenção siberiana.
Em 1932, foi mobilizada devido ao Incidente

de Xangai, retornando à Manchúria em setembro de 1938. Em outubro de 1939, o 22º Regimento foi transferido para a 24ª Divisão. No início da Guerra do Pacífico, ela estava estacionada na Manchúria (elementos dela formaram
o 10º Regimento Misto Independente, que foi
transferido para Guam em fevereiro de 1944,
onde foi aniquilado). Em abril de 1945, a divisão foi repatriada e estacionada em Shikoku
para a esperada invasão americana. Sua formação definitiva contava com os 12º, 43º e 44º
Regimentos de Infantaria e 11º Regimento de
Artilharia de Montanha.
12ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/10/1898, a 12ª Divisão de Infantaria Ken
(Espada) era sediada em Kokura (depois Kurume) e era uma divisão quadrada, formada
pela 12ª Brigada de Infantaria (14º e 47º Regimentos) e 24ª Brigada de Infantaria (24º e 48º
Regimentos). Esta é uma das seis divisões organizadas após a Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895). Participou da Guerra
Russo-Japonesa, lutando na Manchúria. Em
agosto de 1918, ela foi enviada para participar
da intervenção siberiana até julho de 1920. Em
1932, a divisão foi empenhada na Guerra
Sino-Japonesa, formando a 24ª Brigada Mista,
a qual foi enviada para Xangai. Em 1936, ela
passou a fazer parte da guarnição da Manchúria. Em 1937, sua composição foi alterada,
contando agora com a 12ª Brigada de Infantaria (14º e 24º Regimentos), 24ª Brigada de Infantaria (46º e 48º Regimentos) e 2ª Brigada
de Artilharia Pesada de Campanha. Em julho
de 1940, o 14º Regimento foi transferido para
a 25ª Divisão e ela se tornou uma divisão triangular. Durante a Guerra do Pacífico, ela foi
estacionada na Manchúria, onde estava envolvida em atividades de segurança, treinamento
e erradicação de guerrilheiros anti-japoneses.
Em abril de 1944, ela formou o 4º Destacamento, que foi enviado para a ilha de Yap. Em
novembro do mesmo amo, decidiu-se enviar a
divisão para Formosa, mas a maior parte da
divisão foi perdida quando seus transportes foram afundados por submarinos americanos.
Seus remanescentes se organizaram defensivamente na costa Oeste de Formosa até o fim
da guerra. Sua formação definitiva contava
com os 24º, 46º e 48º Regimentos de Infantaria e 24º Regimento de Artilharia de Campanha.
13ª Divisão de Infantaria → Inicialmente organizada como uma unidade temporária a
01/04/1905, a 13ª Divisão de Infantaria Kagami (Espelho) era sediada em Sendai e era
uma divisão quadrada, formada pela 15ª Brigada de Infantaria (16º e 30º Regimentos) e

Clube SOMNIUM – 2021
Página 7 de 33

DIVISÕES JAPONESAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
participando do 1º Incidente de Xangai e do incidente manchuriano. Foi repatriada em 1934,
mas, com o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937), a divisão foi empenhada no setor Norte do front chinês. Foi repatriada em
1939, mas retornou à China no ano seguinte.
Em agosto de 1940, ela foi convertida em divisão triangular e o seu 50º Regimento foi transferido para a 29ª Divisão no ano seguinte. A
divisão foi então transferida para a Manchúria,
onde estava a 08/12/1941. Em abril de 1944,
ela foi transferida para as ilhas Palau (perdendo parte de sua artilharia para os submarinos americanos). O corpo principal da divisão
guarneceu Babeldaob (a principal ilha do arquipélago), o 2º Regimento (com o 3º Batalhão
do 15º Regimento anexado) defendeu Peleliu
e o 1º Batalhão do 59º Regimento ficou em Angaur. Os americanos não desembarcaram em
Babeldaob, mas as outras ilhas foram invadidas a 15/09/1944 e as guarnições aniquiladas,
bem como o 2º Batalhão do 15º Regimento,
enviado em reforço a Peleliu. As tropas em Babeldaob permaneceram na ilha até o fim da
guerra, sofrendo baixas devido aos ataques
aéreos e à fome. Sua formação definitiva contava com os 2º, 15º e 59º Regimentos de Infantaria e 20º Regimento de Artilharia.

26ª Brigada de Infantaria (50º e 58º Regimentos). Ela foi usada na ocupação da ilha Sacalina e permaneceu lá como sua guarnição.
Com o fim da Guerra Russo-Japonesa (19041905), ela foi efetivada como uma divisão permanente e, em 1913, foi transferida para a
Manchúria1. Em 1920, ela foi estacionada na
Coreia e participou da intervenção na Sibéria.
No Grande Terremoto de Kanto, em 1923, ela
foi enviada em auxílio a Tóquio. No entanto,
por razões financeiras, ela foi uma das quatro
divisões desativadas em 1925 (as outras foram a 15ª, a 17ª e a 18ª). A 10/09/1937, no entanto, ela foi reativada como uma divisão quadrada, formada por quatro regimentos (58º,
65º, 104º e 116º) a partir de unidades de reserva da 2ª Divisão. Ela foi enviada para o front
chinês, participando das batalhas de Xangai,
Nanking, Xuzhou e Wuhan. Permaneceu na
China até o fim da 2ª Guerra Mundial, participando ainda da Operação Ichi-Go (abril a dezembro de 1944). Em dezembro de 1942, o
58º Regimento foi transferido para a 26ª Brigada Mista e ela se tornou uma divisão triangular. Sua formação definitiva contava com os
65º, 104º e 116º Regimentos de Infantaria e
19º Regimento de Artilharia de Montanha.
14ª Divisão de Infantaria → Inicialmente organizada como uma unidade temporária a
06/07/1905, a 14ª Divisão de Infantaria Teru
era sediada em Utsunomiya e era uma divisão
quadrada, formada por quatro regimentos: 53º,
54º, 55º e 56º. Durante a Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), a divisão foi mantida como
guarnição da Península de Liaodong e não entrou em combate. Após a guerra, ela foi mantida perto de Tieling (China), mas, em 1906, foi
repatriada. Em 1907, a divisão foi reorganizada, recebendo os 2º, 15º (retirados da 1ª Divisão), 59º e 66º Regimentos. A organização
da divisão era a seguinte: 27ª Brigada (2º e 59º
Regimentos) e 28ª Brigada (15º e 66º). Os regimentos originais foram transferidos para outras divisões: 53º para a 16ª Divisão, 54º para
a 17ª Divisão e 55º e 56º para a 18ª Divisão.
Ela foi enviada para a Sibéria em abril de 1919
e o 3º Batalhão do 2º Regimento foi massacrado no Incidente de Nikolayevsk (março de
1920). Em março de 1925, o 66º Regimento foi
extinto e substituído pelo 50º Regimento. Em
1927, ela foi enviada para a Manchúria e, no
ano seguinte, para a China. Em 1929, foi repatriada, mas retornou ao continente em 1932,

1

Em 1909, Chiang Kai-shek serviu na artilharia da
13ª Divisão.

15ª Divisão de Infantaria → Inicialmente organizada como uma unidade temporária a
01/04/1905, a 15ª Divisão de Infantaria Matsuri
(Festival2) era sediada em Toyohashi e era
uma divisão quadrada formada pela 17ª Brigada de Infantaria (18º e 60º Regimentos), 29ª
Brigada de Infantaria (34º e 67º Regimentos),
4ª Brigada de Cavalaria (19º, 25º e 26º Regimentos) e 1ª Brigada de Artilharia de Campanha Pesada (2º Regimento de Artilharia Pesada de Campanha, 3º Regimento de Artilharia Pesada de Campanha e 21º Regimento de
Artilharia de Campanha). Ela foi empenhada
na segurança da Península Coreana. Em
1907, ela foi repatriada e, em 1925, foi uma
das quatro divisões que foram desmobilizadas
devido ao fim da 1ª Guerra Mundial e a recessão que se seguiu (as outras eram a 13ª, a 17ª
e a 18ª). Em 04/04/1938, porém, ela foi reativada e enviada para a China, onde foi empenhada em missões de segurança. Ela foi intensamente empenhada no front chinês, participando, dentre outras ações, da Operação Wuhan (setembro de 1938) e da Segunda Operação Changsha (dezembro de 1941). Em junho

2

Nome em homenagem ao festival Aoi Matsuri, no Santuário Kamo, que protege o castelo real.
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de 1943, ela foi enviada para a Birmânia, embora tenha ficado até o fim do ano envolvida
em manutenção e guarda das linhas ferroviárias entre a Tailândia e a Birmânia. Ela lutou
na Batalha de Imphal (março-junho de 1944) e
depois recuou para o rio Irrawaddy, sofrendo
pesadas baixas. Ela estava se retirando para
a Tailândia quando a guerra terminou. Era formada pelos 51º, 60º e 67º Regimentos de Infantaria e 21º Regimento de Artilharia.
16ª Divisão de Infantaria → Inicialmente organizada como uma unidade temporária a
18/07/1905, a 16ª Divisão de Infantaria Kaki
(Muro) era sediada em Quioto e era uma divisão quadrada, formada por quatro regimentos:
9º, 20º (retirados da 4ª Divisão), 33º e 38º. Ela
foi enviada para a Manchúria imediatamente
após a sua criação, mas não chegou a entrar
em combate. Ela foi repatriada em 1907, mas
retornou à Manchúria em 1919. Novamente repatriada, retornou à Manchúria em 1929 e
1934. Em 1937, foi empenhada na frente Norte
na China e depois participou da Batalha de
Nanking (dezembro de 1937). A divisão participou do Massacre de Nanking. Lutou ainda
nas Batalhas de Xuzhou e Wuhan. Em 1939,
ela foi repatriada e convertida em divisão triangular, com a transferência do 38º Regimento
para a 29ª Divisão em 1941. Em julho de 1940,
ela foi novamente enviada para a Manchúria,
mas estava no Sul da China a 08/12/1941. Ela
participou da invasão das Filipinas em dezembro de 1941, capturando Manila e lutando na
península de Bataan. Ela permaneceu estacionada nas Filipinas ao longo da Guerra do Pacífico. Em agosto de 1944, ela ficou responsável pela defesa da ilha de Leyte, onde enfrentou os desembarques americanos a
20/10/1944, sendo virtualmente aniquilada (teriam restado apenas cerca de 620 dos 13.700
homens da divisão). Sua formação definitiva
contava com os 9º, 20º e 33º Regimentos de
Infantaria e 22º Regimento de Artilharia.
17ª Divisão de Infantaria → Inicialmente organizada como uma unidade temporária a
13/11/1907, a 17ª Divisão de Infantaria Tsuki
(Lua) era sediada em Himeji e era uma divisão
quadrada, formada pela 33ª Brigada de Infantaria (41º e 54º Regimentos) e pela 34ª Brigada de Infantaria (21º e 63º Regimentos). O
54º Regimento era oriundo da 14ª Divisão. Em
1915, ela foi enviada para a Manchúria, onde
permaneceu por dois anos, sendo então repatriada. A 01/05/1925, porém, ela foi desativada
juntamente com as 13ª, 15ª e 18ª Divisões.
Contudo, a 04/04/1938, a divisão foi reativada
contando com os regimentos 53º, 54º e 81º.
Ela foi enviada para a China, onde elementos

dela participaram da Batalha de Wuhan
(11/06-27/10/1938). Ela continuava empenhada em serviços de segurança na China
quando teve início a Guerra do Pacífico. Em
setembro de 1943, a divisão foi levada para a
Nova Bretanha. O 53º Regimento ficou sediado em Turbu, o 54º em Gasmata e o 81º em
Bougainville, sendo incorporado à 38ª Brigada
Mista Independente em julho de 1944. Os
americanos desembarcaram em Bougainville
a 15/12/1943 e cercaram Rabaul, onde a divisão permaneceu até o fim da guerra. Sua formação definitiva contava com os 53º e 54º Regimentos de Infantaria, 2º e 6º Regimentos
Mistos e 23º Regimento de Artilharia de Campanha.
18ª Divisão de Infantaria → Inicialmente organizada como uma unidade temporária a
13/11/1907, a 18ª Divisão de Infantaria Kiku
(Crisântemo) era sediada em Kurume e era
uma divisão quadrada, formada pela 23ª Brigada de Infantaria (46º e 55º Regimentos) e
24ª Brigada de Infantaria (48º e 56º Regimentos). Os 55º e 56º Regimentos haviam sido
transferidos da 14ª Divisão. A 18ª Divisão participou do cerco e conquista de Tsingtao a
14/11/1914, tendo a peculiar distinção de lutar
ao lado dos britânicos contra os alemães. Em
1918, ela foi repatriada e, a 01/05/1925, foi dissolvida, juntamente com as 13ª, 15ª e 17ª Divisões. A 09/09/1937, ela foi reativada, agora
contando com os 55º, 56º, 114º e 124º regimentos. Ela foi enviada para o front chinês diante de Xangai, participando da Batalha de
Nanking (dezembro de 1937). Posteriormente,
foi enviada para Cantão. Em novembro de
1941, o comando da 35ª Brigada e o 124º Regimento foram retirados da divisão, que foi
convertida em divisão triangular. Esses elementos formaram o destacamento Kawaguchi,
que lutou nas Filipinas e em Guadalcanal e depois foi incorporado à 31ª Divisão. No início da
Guerra do Pacífico, a divisão estava no Sul da
China e participou da campanha de conquista
da Malásia e de Singapura (fevereiro de 1942).
Em seguida, a divisão seguiu para a Birmânia
e ocupou Mandalay. Em 1943, a divisão deu
combate aos “Chindits” e às forças chinesas
comandadas pelo General Joseph W. Stiwell,
mas acabou sofrendo pesadas baixas em
combate, pela fome e por doenças e teve que
se retirar. Enquanto isso, o 114º Regimento,
que havia sido destacado para Meetkina sob o
comando da 56ª Divisão, foi praticamente destruído. A divisão, dizimada, continuou a lutar
na Birmânia até o fim da guerra. Sua formação
definitiva contava com os 55º, 56º e 114º Regimentos de Infantaria e 18º Regimento de Artilharia de Montanha.
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19ª Divisão de Infantaria → A 19ª Divisão de
Infantaria Tora (Tigre) foi criada a 24/12/1915
como guarnição para a Coreia, sediada em
Ranam, com pessoal recrutado da região de
Tohoku. Ela era uma divisão quadrada, formada por quatro regimentos: 73º, 74º, 75º e
76º. Apesar de criada em 1915, não começou
a ser de fato organizada antes de 1917. Em
1931, a divisão organizou a 38ª Brigada, que
foi subordinada à 20ª Divisão e despachada
para a Manchúria. Em julho de 1938, a divisão
foi enviada para a região do Lago Khasan, entrando em combate (por iniciativa de seu comandante) com forças soviéticas em julhoagosto de 1938. Com o início da Guerra do Pacífico, ela permaneceu inicialmente como defesa da península coreana. Em maio de 1943,
porém, o 74º Regimento foi transferido para a
30ª Divisão. Em dezembro de 1944, a divisão
foi transferida para Luzon, nas ilhas Filipinas.
Ela fez parte do Grupo Shobu e combateu as
forças americanas na região montanhosa no
Norte da ilha até o fim da guerra. Sua formação definitiva contava com os 73º, 75º e 76º
Regimentos de Infantaria e 25º Regimento de
Artilharia de Montanha.
20ª Divisão de Infantaria → A 20ª Divisão de
Infantaria Asa (Manhã) foi criada a 24/12/1915
como guarnição para a Coreia, sediada em
Yongsan. No entanto, a sua organização só se
iniciou de fato em 1918 e só se concluiu em
1921. Ela era uma divisão quadrada, formada
pela 39ª Brigada de Infantaria (77º e 78º Regimentos) e pela 40ª Brigada de Infantaria (79º
e 80º Regimentos). A 18/09/1931, durante o incidente de Liutiaohu, a divisão formou a 39ª
Brigada Mista e invadiu a China (avançando
para Mukden), retornando à Coreia em abril de
1932. Com o Incidente da Ponte Marco Polo
(07/07/1937), a divisão foi enviada para o
Norte da China. A 08/12/1941, a divisão estava
de volta à Coreia, mas marchou para a Manchúria no ano seguinte. Em fins de 1942, a divisão foi enviada para a Nova Guiné e, em setembro de 1943, o 77º Regimento foi transferido para a 30ª Divisão. O 80º Regimento enfrentou o desembarque australiano em Finschhafen (22/09/1943). A divisão combateu em retirada em direção a Aitape sofrendo pesadas
baixas. Com o desembarque aliado em Aitape,
a divisão foi rechaçada e se internou na selva,
onde sofreu com a fome, malária e a perseguição do Exército australiano. Ao fim da guerra,
havia apenas 1.711 sobreviventes de uma
força original de 25.000 homens. Sua formação definitiva contava com os 78º, 79º e 80º
Regimentos de Infantaria e 26º Regimento de
Artilharia de Campanha.

21ª Divisão de Infantaria → A 21ª Divisão de
Infantaria Tao (Debate) foi criada a
04/04/1938, sediada em Kanazawa. Ela fez
parte do programa de expansão das forças armadas devido à eclosão da Segunda Guerra
Sino-Japonesa (07/07/1937) e era uma divisão
triangular. Ela foi imediatamente enviada para
o Norte da China, atuando inicialmente em
operações de segurança. Em maio de 1941,
participou da Batalha de Nakara. Em novembro desse ano, ela foi transferida para o Sul da
China, sendo posteriormente enviada para a
Indochina, desembarcando em Haiphong em
fevereiro de 1942. A divisão organizou o Destacamento Nagano (62º Regimento de Infantaria e 3º Batalhão do 51º Regimento de Artilharia de Montanha), que foi enviado para lutar na
península de Bataan, em Luzon (Filipinas). A
divisão permaneceu estacionada na Indochina
francesa e, em março de 1945, participou do
desarmamento do Exército da Indochina (Operação Ming). O fim da guerra encontrou a divisão estacionada em Hanói. Era formada pelos
62º, 82º e 83º Regimentos de Infantaria e 51º
Regimento de Artilharia de Montanha.
22ª Divisão de Infantaria → A 22ª Divisão de
Infantaria Hara (Original) foi criada a
04/04/1938, sediada em Utsunomiya. Ela fez
parte do programa de expansão das forças armadas devido à eclosão da Segunda Guerra
Sino-Japonesa (07/07/1937) e era uma divisão
triangular. Ela foi imediatamente enviada para
a China Central, participando da Batalha de
Wuhan (11/06-27/10/1938). Permaneceu no
front chinês mesmo após o início da Guerra do
Pacífico e, em fevereiro de 1944, assumiu a
defesa de Hong Kong. No transporte marítimo,
porém, o 86º Regimento sofreu graves perdas
quando seu transporte foi afundado pela aviação americana. Participou da Operação IchiGo (abril a dezembro de 1944). Em 1945, mudou-se para a Indochina Francesa e participou
da Operação Ming (desarmamento do Exército
da Indochina). Depois disso ela teria sido
transferida para a Birmânia, mas a guerra terminou com ela em trânsito na Tailândia. Muitos
soldados dessa divisão se juntaram às forças
do Viet Minh após o fim da guerra e lutaram na
guerra de independência contra a França. Sua
formação definitiva contava com os 84º, 85º e
86º Regimentos de Infantaria e 52º Regimento
de Artilharia de Montanha.
23ª Divisão de Infantaria → A 23ª Divisão de
Infantaria Asahi foi criada a 04/04/1938, sediada em Kumamoto. Ela fez parte do programa
de expansão das forças armadas devido à
eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa
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(07/07/1937) e era uma divisão triangular. Ela
seria enviada para o front chinês, mas acabou
transferida para a Manchúria. Entre maio e
agosto de 1939, a divisão foi pesadamente engajada contra os soviéticos, culminando na
Batalha de Khalkhin Gol (20-31/08/1939), sofrendo 79% de baixas. A divisão foi reconstituída e permaneceu na Manchúria até 1944,
quando foi decidido que ela seria enviada para
Formosa. No entanto, a divisão foi desviada
para Luzon (Filipinas), em dezembro de 1944,
perdendo no trajeto um batalhão de infantaria
e um de artilharia quando o seu transporte foi
afundado por um submarino americano. A divisão foi integrada no Grupo Shobu e combateu os americanos a partir de janeiro de 1945,
estando ainda nas montanhas ao Norte da ilha
quando a guerra terminou. Era formada pelos
64º, 71º e 72º Regimentos de Infantaria e 13º
Regimento de Artilharia de Campanha (em
1944, 17º Regimento de Artilharia de Campanha).
24ª Divisão de Infantaria → A 24ª Divisão de
Infantaria Yama (Montanha) foi criada a
06/10/1939 e era sediada em Harbin, na Manchúria. Ela fez parte do programa de expansão
das forças armadas devido à eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa (07/07/1937) e
era uma divisão triangular, contando com os
regimentos 22º (vindo da 11ª Divisão), 32º
(vindo da 8ª Divisão) e 89º. Ela foi inicialmente
estacionada na Manchúria e não viu ação até
que foi transferida para Okinawa. Em fevereiro
de 1944, a divisão formou o 7º Destacamento
(duas companhias de infantaria e uma bateria
de artilharia), que foi enviado para a ilha de
Woleai (não houve desembarques americanos
na ilha, mas as baixas por ataques aéreos, doenças e fome atingiu 3/4 de seu efetivo). Além
disso, um batalhão do 89º Regimento também
foi enviado para Saipan. O grosso da divisão
foi enviado para Okinawa em fevereiro de
1944, onde ela combateu a invasão americana
a partir de 22/04/1945 e foi virtualmente aniquilada. Era formada pelos 22º, 32º e 89º Regimentos de Infantaria e 42º Regimento de Artilharia de Campanha.
25ª Divisão de Infantaria → A 25ª Divisão de
Infantaria Kuni (País) foi criada a 10/07/1940,
sediada em Dongning, na Manchúria. Ela fez
parte do programa de expansão das forças armadas devido à eclosão da Segunda Guerra
Sino-Japonesa (07/07/1937) e era uma divisão
triangular, contando com os regimentos 14º
(vindo da 12ª Divisão), 40º (10ª Divisão) e 70º
(4ª Divisão). Lotada no Exército Kwantung, ela
permaneceu na Manchúria até março de 1945,
quando ela foi repatriada e passou a fazer

parte das defesas de Kyushu. Ela se mudou
para Kobayashi, província de Miyazaki e estava empenhada na construção de posições
defensivas quando a guerra terminou. Era formada pelos 14º, 40º e 70º Regimentos de Infantaria e 15º Regimento de Artilharia de Montanha.
26ª Divisão de Infantaria → A 26ª Divisão de
Infantaria Izumi foi criada a 30/09/1937 a partir
da 11ª Brigada Mista Independente como
parte do programa de expansão das forças armadas devido à eclosão da Segunda Guerra
Sino-Japonesa (07/07/1937). Ela era sediada
no Norte da China e foi a primeira divisão triangular do Exército japonês. Foi inicialmente
empenhada em serviços de segurança na
China e na Manchúria, onde estava a
08/12/1941. Em julho de 1944, decidiu-se
transferi-la para as Filipinas, sendo levada
para Leyte após os desembarques americanos na ilha. Os transportes navais que levavam a divisão foram atacados pela aviação
americana e sofreram graves perdas, inclusive
de armas pesadas. Ela tentou recapturar o aeródromo de Burauen, mas foi rechaçada. Os
remanescentes da divisão ainda lutavam nas
montanhas de Kangipot quando a guerra terminou. A maior parte do 11º Regimento de Infantaria acabou ficando em Luzon e lutou no
Norte da ilha. Era formada pelos 11º, 12º e 13º
Regimentos de Infantaria e 11º Regimento de
Artilharia.
27ª Divisão de Infantaria → A 27ª Divisão de
Infantaria foi inicialmente criada a 31/08/1937
a partir da reunião de brigadas mistas então na
China. No entanto, a formação se expandiu
demais e acabou sendo renomeada Exército
de Guarnição da China a 12/03/1938. A
21/06/1938, uma nova 27ª Divisão Kyoku
(Muito) foi criada a partir do Exército de Guarnição da China, como parte do programa de
expansão das forças armadas devido à eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa
(07/07/1937). Ela era sediada no Norte da
China e era uma divisão triangular. Ela participou da Batalha de Wuhan (11/06-27/10/1938)
e posteriormente foi empregada na segurança
no Norte da China. Em fevereiro de 1944, ela
foi designada para a Operação Ichi-Go (abril a
dezembro de 1944) e depois guarneceu a região de Cantão, na expectativa de um desembarque aliado. A guerra terminou com ela se
dirigindo para Nanchang. Era formada pelo 1º
Regimento de Infantaria de Guarnição da
China, 2º Regimento de Infantaria de Guarnição da China, 3º Regimento de Infantaria de
Guarnição da China e 27º Regimento de Artilharia de Montanha.
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28ª Divisão de Infantaria → A 28ª Divisão de
Infantaria Yutaka foi criada a 10/07/1940 como
uma divisão triangular formada com regimentos de infantaria tirados de outras divisões: 3º
(vindo da 1ª Divisão), 30º (2ª Divisão) e 36º (9ª
Divisão). Ela era sediada na Manchúria e foi
imediatamente subordinada ao Exército Kwantung com a missão de defender Kitaman. A
08/12/1941, ela continuava na Manchúria, porém, em junho de 1944, decidiu-se enviar o
seu 36º Regimento para Saipan. Com a queda
da ilha, ele foi enviado para as ilhas de Kitadaito e Minamidaito (340 quilômetros a Leste
de Okinawa). O restante da divisão recebeu a
missão de defender as ilhas Miyako Jima e
Ishigaki Jima (310 quilômetros a Sudoeste de
Okinawa). Como os americanos não invadiram
nenhuma dessas ilhas, a divisão ficou sem
combater pelo restante da guerra. Era formada
pelos 3º, 30º e 36º Regimentos de Infantaria e
28º Regimento de Artilharia de Montanha.
29ª Divisão de Infantaria → A 29ª Divisão de
Infantaria Kaminari (Trovão) foi criada a
25/02/1941 como uma divisão triangular formada com regimentos de infantaria tirados de
outras divisões: 18º (vindo da 3ª Divisão), 38º
(16ª Divisão) e 50º (14ª Divisão). Ela era sediada na Manchúria e foi estacionada em Liaoyang como parte da reserva estratégica do
Exército de Kwantung. Em março de 1944, porém, a divisão foi enviada para as ilhas Marianas, embora parte do 18º Regimento tenha
sido perdido quando seu transporte (o Sakito
Maru) foi afundado pelo submarino USS Trout
a 29/02/1944. Os 18º e 38º Regimentos foram
estacionados em Guam, enquanto o 50º Regimento foi postado em Tinian. Em junho de
1944, os americanos desembarcaram nas
ilhas Marianas e, após dois meses de combates, a divisão foi virtualmente aniquilada. Um
grupo de remanescentes do 18º Regimento liderado pelo Capitão Sakae Oba em Saipan
rendeu-se somente a 01/12/1945. O último sobrevivente de Guam (sargento Shoichi Yokoi,
do 38º Regimento) só se entregou a
02/02/1972. Era formada pelos 18º, 38º e 50º
Regimentos de Infantaria e 29º Regimento de
Artilharia de Montanha.
30ª Divisão de Infantaria → A 30ª Divisão de
Infantaria Hyo (Leopardo) foi criada a
14/05/1943 como uma divisão triangular formada com regimentos de infantaria tirados de
outras divisões: 41º (vindo da 5ª Divisão), 74º
(19ª Divisão) e 77º (20ª Divisão). Ela era sediada em Pyongyang (Coreia) e sua constituição
não se concluiu até o ano seguinte (em parte
porque o 41º Regimento estava ainda lutando
na Nova Guiné). Em abril de 1944, decidiu-se

que a divisão seria enviada para as Filipinas,
chegando a Mindanao em agosto de 1944.
Quando os americanos desembarcaram em
Leyte a 20/10/1944, a divisão despachou quatro batalhões de infantaria para lá sob o comando do 41º Regimento, os quais acabaram
eliminados. O corpo principal da divisão permaneceu em Mindanao e enfrentou os desembarques americanos a 10/03/1945. A divisão
foi virtualmente eliminada. Era formada pelos
41º, 74º e 77º Regimentos de Infantaria e 30º
Regimento de Artilharia de Campanha.
31ª Divisão de Infantaria → A 31ª Divisão de
Infantaria Retsu (Implacável) foi criada a
22/03/1943 como uma divisão triangular e era
sediada em Bangkok (Tailândia). Ela resultou
da expansão da 26ª Brigada Mista (58º e 138º
Regimentos), com a inclusão do Destacamento Kawaguchi (18ª Divisão) e outros elementos. De imediato ela foi transferida para a
Birmânia e participou da Batalha de Kohima
(abril a junho de 1944). Após sofrer pesadas
perdas e penar com a falta de abastecimento,
a divisão retirou-se sem ordens, participando
ainda da Batalha por Meiktila. O fim da guerra
alcançou a divisão se retirando da Birmânia.
Era formada pelos 58º, 124º e 138º Regimentos de Infantaria e 31º Regimento de Artilharia
de Montanha.
32ª Divisão de Infantaria → A 32ª Divisão de
Infantaria Kaede foi criada a 07/02/1939 como
uma divisão triangular e era sediada em Tóquio. Esta é uma das dez divisões criadas para
executar missões de segurança no território
chinês. Ela foi inicialmente empregada na província de Shanxi, no Norte da China, mas, em
abril de 1944, ela moveu-se para o front chinês. Em abril de 1944, porém, ela foi enviada
para a ilha de Mindanao (Filipinas) e, em meados de maio, para Halmahera (Indonésia), sofrendo perdas consideráveis para os submarinos americanos. Quando os americanos desembarcaram em Morotai, a divisão enviou
duas companhias de reforço para lá. O restante da divisão empenhou-se em treinamento
e construção de posições defensivas, mas,
como os americanos não invadiram a ilha, a
guerra terminou sem que a divisão entrasse
em combate. Era formada pelos 210º, 211º e
212º Regimentos de Infantaria e 32º Regimento de Artilharia de Campanha.
33ª Divisão de Infantaria → A 33ª Divisão de
Infantaria Yumi (Arco) foi criada a 07/02/1939
como uma divisão triangular e era sediada em
Sendai. Esta é uma das dez divisões criadas
para executar missões de segurança no terri-
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tório chinês. Ela foi enviada para a China Central e foi engajada em missões de segurança
em Wuchang e Hankou, sendo despachada
para o Norte da China e a província de Shanxi
em abril de 1941. Ela foi para Bangkok em janeiro de 1942 e seguiu para a Birmânia, onde
capturou Yenangyaung (o 213º Regimento e
dois batalhões de artilharia de montanha foram
deixados para trás na China por falta de transportes e não se reuniram à divisão até o fim de
março de 1942). Em dezembro de 1942, a
ofensiva britânica no Arakan atingiu o Destacamento Miyawaki (baseado no 213º Regimento), mas foi repelido com o auxílio da 55ª
Divisão. Em março de 1944, a divisão marchou
para atacar Imphal, sofrendo pesadas perdas
em combate e devido à escassez de suprimentos. No entanto, ela ainda avançou para
Bishnupur, a Sudoeste de Imphal. Em julho de
1944, diante do contra-ataque britânico, a divisão se viu forçada a uma retirada extremamente difícil, sofrendo pesadas perdas, e acabou virtualmente destruída. A 08/07/1945, o 3º
Batalhão do 215º Regimento perpetrou o massacre de Kalagon, na Birmânia, onde 600 civis
foram assassinados. A guerra terminou com
seus remanescentes recuando para a Tailândia. Era formada pelos 213º, 214º e 215º Regimentos de Infantaria e 33º Regimento de Artilharia de Montanha.
34ª Divisão de Infantaria → A 34ª Divisão de
Infantaria Tsubaki (Camélia) foi criada a
07/02/1939 como uma divisão triangular e era
sediada em Osaka. Esta é uma das dez divisões criadas para executar missões de segurança no território chinês. Ela desembarcou na
China em abril de 1939, foi empenhada na segurança de Wuhan, se mudou para Nanchang
em dezembro de 1939 e engajou forças chinesas em março de 1941 (Operação Kinko). Ela
permaneceu na China após o início da Guerra
do Pacífico. O 34º Regimento de Artilharia de
Campanha acabou dissolvido a 01/05/1943.
Em janeiro de 1944, ela estava em Nanchang
e, em maio do mesmo ano, participou da Operação Shokei. Em junho de 1945, deslocou-se
para Nanjing e Xangai, onde estava ao fim da
guerra. Foi repatriada a 08/03/1946, sendo então desmobilizada. Era formada pelos 216º,
217º e 218º Regimentos de Infantaria e 34º
Regimento de Artilharia de Campanha.
35ª Divisão de Infantaria → A 35ª Divisão de
Infantaria Azuma (Leste) foi criada a
07/02/1939 como uma divisão triangular e era
sediada em Tóquio. Esta é uma das dez divisões criadas para executar missões de segurança no território chinês. Ela foi empenhada
perto de Xinxiang, província de Henan, no

Norte da China. Depois disso, ela se envolveu
em combate em Huabei. Com o início da
Guerra do Pacífico, ela se manteve empenhada em missões de segurança no Norte da
China. A 01/05/1943, o seu 35º Regimento de
Artilharia de Campanha foi dissolvido. Porém,
em fevereiro de 1944, foi decidido que a divisão seria transferida para a Frente Sul (Pacífico), recebendo para isso o 4º Regimento Independente de Artilharia de Montanha. A divisão foi levada para a ilha de Halmahera e, durante o transporte, um submarino americano
afundou o navio que levava grande parte do
equipamento do 4º Regimento. Depois de chegar à ilha, porém, decidiu-se transferir a divisão para o Oeste da Nova Guiné. O comando
da divisão e o 220º Regimento se estabeleceram em Sorong, o 219º Regimento foi para a
ilha de Noemfoor e o 221º Regimento foi para
Manokwari. Quando os americanos desembarcaram em Biak, a 27/05/1944, dois batalhões foram despachados para lá (um do 219º
e outro do 221º Regimento) e acabaram destruídos. A 02/07/1944, os americanos desembarcaram na Ilha de Noemfoor, onde o 219º
Regimento também foi aniquilado. A
31/07/1944, os aliados desembarcaram em
Sansapor e o corpo principal da divisão se viu
forçado a recuar para Sorong, onde se estabeleceu defensivamente em maio de 1945, onde
estava quando a guerra terminou. Era formada
pelos 219º, 220º e 221º Regimentos de Infantaria e 35º Regimento de Artilharia de Campanha (depois 4º Regimento de Artilharia de
Montanha).
36ª Divisão de Infantaria → A 36ª Divisão de
Infantaria Yuki (Neve) foi criada a 07/02/1939
como uma divisão triangular e era sediada em
Hirosaki. Esta é uma das dez divisões criadas
para executar missões de segurança no território chinês. Em abril de 1939, a 36ª Divisão
foi postada no front no Norte da China. Desde
então, a divisão foi engajada em missões de
combate e segurança contra o Exército Nacional Revolucionário e o Exército do Partido Comunista na província de Shanxi. Em outubro
de 1943, a divisão foi transferida para Salmis
e Biak, ao Norte da Nova Guiné. O corpo principal da divisão foi estacionado em Salmis, enquanto o 222º Regimento assumiu a defesa da
ilha de Biak. A 22/04/1944, as forças aliadas
desembarcaram em Hollandia e Aitape, depois
em Tom (17/05/1944), a Leste de Salmis. Inicialmente, o 224º Regimento foi despachado
para Hollandia, mas, com o desembarque em
Tom, a unidade seguiu para lá. Os americanos
desembarcaram na Ilha de Biak em maio e,
após uma batalha de quarenta dias, a guarni-
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ção foi aniquilada. A divisão em Salmis abandonou sua postura ofensiva em junho e permaneceu acantonada lá até o fim da guerra. Era
formada pelos 222º, 223º e 224º Regimentos
de Infantaria.
37ª Divisão de Infantaria → A 37ª Divisão de
Infantaria Hikari (Luz) ou Fuyu (Inverno) foi criada a 07/02/1939 como uma divisão triangular
e era sediada em Kumamoto. Esta é uma das
dez divisões criadas para executar missões de
segurança no território chinês. A divisão foi
logo empenhada em missões de segurança no
Sudoeste da Província de Shanxi, estando
ainda com essa missão após o início da
Guerra do Pacífico. Em fevereiro de 1944, ela
foi empenhada na Operação Ichi-Go (abril a
dezembro de 1944), em março participou da
Operação Kyohan e em julho participou da
Operação Shokei. Depois disso, ela participou
das batalhas de Guilin, Liuzhou e Nanning. Em
dezembro de 1944, ela foi transferida para a
guarnição da Indochina. Em abril de 1945, ela
foi transferida para a Tailândia, visando o seu
emprego na Birmânia. Ela estava na província
de Nakhon Nayok (Tailândia) quando a guerra
terminou. Foi repatriada em 1946 e foi desmobilizada. Era formada pelos 225º, 226º e 227º
Regimentos de Infantaria e 37º Regimento de
Artilharia de Montanha.
38ª Divisão de Infantaria → A 38ª Divisão de
Infantaria Numa (Pântano) foi criada a
30/06/1939 como uma divisão triangular e era
sediada em Nagoya. Esta é uma das dez divisões criadas para executar missões de segurança no território chinês. Ela foi engajada na
segurança de Foshan, na província de Cantão.
No início da Guerra do Pacífico, ela participou
da conquista de Hong Kong (25/12/1941). Depois disso, o Destacamento Oriental, baseado
no 228º Regimento, e o Destacamento Tokairin, baseado no 230º Regimento, foram formados. O corpo principal da divisão, o Destacamento Oriental e o Destacamento Tokairin participaram então da Campanha das Índias Orientais Holandesas. Após essa campanha, decidiu-se enviar a divisão para Guadalcanal. O
Destacamento Tokairin foi o primeiro a chegar
e ele atacou as posições americanas a
24/10/1942, sendo rechaçado. A força principal da 38ª Divisão foi despachada para Guadalcanal em novembro, mas sete navios de
transporte foram afundados por submarinos
americanos durante a viagem, perdendo-se todas as armas pesadas. A divisão manteve então uma postura defensiva e sofreu pesadas
baixas devido ao combate, doenças e fome.
Conseguindo ser evacuada da ilha em feve-

reiro de 1943, a divisão começou a ser reconstituída em Rabaul, na Nova Bretanha, onde ela
estava ao fim da guerra. O seu 229º Regimento lutou ainda na Nova Geórgia (junhoagosto de 1943). Era formada originalmente
pelos 228º, 229º e 230º Regimentos de Infantaria e 38º Regimento de Artilharia de Montanha. Após a sua reconstituição em Rabaul, o
230º Regimento foi substituído pelo 3º Regimento Misto.
39ª Divisão de Infantaria → A 39ª Divisão de
Infantaria Fuji (Glicínia) foi criada a 30/06/1939
como uma divisão triangular e era sediada em
Hiroshima. Esta é uma das dez divisões criadas para executar missões de segurança no
território chinês. Ela foi postada na China Central e empenhada na segurança na província
de Hubei. Após o início da Guerra do Pacífico,
ela se mudou para Yichang, onde continuou a
realizar tarefas de segurança. Posteriormente,
foi transferida para a área de Wuhan e, por fim,
Xangai, em abril de 1945. No entanto, a
30/05/1945 ela foi transferida para o Exército
Kwantung e seguiu para a Manchúria, onde se
dedicou à preparação de posições defensivas.
A invasão soviética começou a 09/08/1945 e a
guerra terminou logo depois, sem que a divisão fosse engajada. A divisão foi desarmada a
24/08/1945 e a maioria dos soldados ficou cativa na Sibéria. Era formada pelos 231º, 232º e
233º Regimentos de Infantaria e 39º Regimento de Artilharia de Campanha.
40ª Divisão de Infantaria → A 40ª Divisão de
Infantaria Kujira (Baleia) foi criada a
30/06/1939 como uma divisão triangular e era
sediada em Zentsuji. Esta é uma das dez divisões criadas para executar missões de segurança no território chinês. Ela foi logo postada
na China Central em outubro de 1939 e empenhada em missões de segurança na região de
Wuchang. Posteriormente, ela participou da
Operação Yichang em maio de 1940 e, no ano
seguinte, das operações Yonan, Primeiro
Changsha e Segundo Changsha. Em abril de
1942, a divisão participou da busca das tripulações dos bombardeiros B-25 que chegaram
ao território chinês durante o ataque Doolittle e
destruiu todos os aeródromos da área. Em
maio de 1943, a divisão foi reorganizada e o
40º Regimento de Artilharia de Montanha foi
abolido e usado na formação do 31º Regimento da 31ª Divisão. Em novembro de 1943,
ela participou da Operação Changde, em abril
de 1944, da Operação Shokei e, em dezembro
de 1944, da Operação Ichi-Go. Em abril de
1945, ela foi encarregada da defesa da província de Guangdong. Decidiu-se transferi-la para
Nanjing em junho de 1945 e para Nanchang
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em julho, onde ela estava ao fim da guerra. A
divisão foi desmobilizada em Xangai em maio
de 1946. Era formada pelos 234º, 235º e 236º
Regimentos de Infantaria e 40º Regimento de
Artilharia de Montanha.
41ª Divisão de Infantaria → A 41ª Divisão de
Infantaria Kawa (Rio) foi criada a 30/06/1939
como uma divisão triangular e era sediada em
Yongsan (Coreia). Esta é uma das dez divisões criadas para executar missões de segurança no território chinês. Ela foi levada para o
Norte da China em outubro de 1939 e estacionada na província de Shanxi por cerca de três
anos. Após o início da Guerra do Pacífico, decidiu-se enviá-la para a Nova Guiné em novembro de 1942. Em fevereiro de 1943, ela
avançou para Wewak com o 239º Regimento
na vanguarda, enquanto o restante da divisão
só chegou por volta de maio. Em janeiro de
1944, os aliados desembarcaram no Cabo
Gumbi e a 41ª Divisão recebeu ordem para seguir para Madang. No entanto, quando os aliados desembarcaram na ilha de Manus, diante
de Wewak, a 29/02/1944, a divisão se deteve
em Hansa. Com o desembarque de tropas
americanas e australianas em Hollandia e Aitape, o valor estratégico de Hansa esvaiu-se e
a divisão então teve que retornar a Wewak.
Essas marchas e contramarchas em terreno
pantanoso por centenas de quilômetros custou
caro à divisão em termos de baixas. A divisão
então participou do ataque a Aitape, mas a
ofensiva fracassou. Depois disso, a divisão refugiou-se nas Montanhas Alexandre e continuou sofrendo pesadas perdas devido à fome
e doenças até o fim da guerra. Era formada
pelos 237º, 238º e 239º Regimentos de Infantaria e 41º Regimento de Artilharia de Montanha.
42ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/06/1943, a 42ª Divisão de Infantaria Isao
(Gongo) era sediada em Sendai e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 2ª Divisão de Infantaria e com o 62º
Grupo Independente. Entre as divisões apressadamente constituídas após o início da
Guerra do Pacífico, era uma divisão excelente
e bem equipada. Em março de 1944, ela foi
estabelecida nas Ilhas Kurilas centrais. Em
maio de 1945, foi levada para Hokkaido, exceto por algumas subunidades. Ela foi estacionada em Wakkanai e construiu posições defensivas ao longo da costa do Estreito de
Soya, mas a guerra terminou sem que ela tivesse chance de lutar. Era formada pelos
129º, 130º e 158º Regimentos de Infantaria e
12º Regimento de Artilharia de Campanha.

43ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/06/1943, a 43ª Divisão de Infantaria Homare (Honra) era sediada em Nagoya e era
uma divisão triangular formada com elementos
de reserva da 3ª Divisão de Infantaria e com o
63º Grupo Independente. Em abril de 1944, ela
foi enviada para a Ilha de Saipan e o 118º Regimento sofreu perdas sérias durante a viagem, devido a ataques de submarinos americanos. Antes do embarque, os seus regimentos de artilharia e engenharia foram dissolvidos e seus elementos distribuídos entre os regimentos de infantaria. Enquanto o grosso da
divisão permanecia em Saipan, um batalhão
do 135º Regimento foi enviado para Tinian.
Com os desembarques americanos a
15/06/1944, os japoneses foram gradualmente
encurralados ao Norte. A 07/07/1944, todas as
forças japonesas em Saipan realizaram um
ataque final (carga banzai) e a guarnição japonesa foi virtualmente exterminada. Era formada pelos 118º, 135º e 136º Regimentos de
Infantaria.
44ª Divisão de Infantaria → Criada a
04/04/1944, a 44ª Divisão de Infantaria Tachibana era sediada em Osaka e era uma divisão
triangular formada com elementos de reserva
da 4ª Divisão de Infantaria. Ela se destinava à
defesa da metrópole e foi estacionada na planície de Kanto em março de 1945. Como o desembarque aliado não aconteceu, ela nunca
entrou em combate. Era formada pelos 92º,
93º e 94º Regimentos de Infantaria e 44º Regimento de Artilharia de Campanha.
46ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1943, a 46ª Divisão de Infantaria Sei
(Quieta) era sediada em Kumamoto e era uma
divisão triangular formada com elementos de
reserva da 6ª Divisão de Infantaria e com o 66º
Grupo Independente. Em outubro de 1943, o
123º Regimento foi levado para a ilha de Sumbawa (Indonésia), seguido dois meses depois
pelo 147º Regimento. No entanto, o 145º Regimento ficou para trás devido à escassez de
embarcações. Então, em junho de 1944, o
145º Regimento foi transferido para Iwo Jima,
onde foi aniquilado em fevereiro-março de
1945. Em abril de 1945, o restante da divisão
seguiu para a Península Malaia, onde estava
quando a guerra terminou. Era formada pelos
123º, 145º e 147º Regimentos de Infantaria.
47ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/05/1943, a 47ª Divisão de Infantaria Dan
(Bala) era sediada em Hirosaki e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 57ª Divisão de Infantaria e com o 67º
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Grupo Independente. Em junho de 1944, a divisão formou o 12º Destacamento, mais tarde
transformado na 58ª Brigada Mista Independente, que lutou em Luzon (Filipinas) durante
1945. O restante da divisão foi enviado para o
Norte da China em novembro de 1944 e estava em Jinan quando a guerra terminou. Alguns soldados dessa divisão acabaram se envolvendo na Guerra Civil Chinesa após o fim
da 2ª Guerra Mundial. Era formada pelos 91º,
105º e 131º Regimentos de Infantaria e 47º
Regimento de Artilharia de Montanha.
48ª Divisão de Infantaria → Criada a
30/11/1940, a 48ª Divisão de Infantaria Umi
(Mar) era sediada na ilha de Hainan e era uma
divisão triangular baseada na Brigada Mista de
Formosa, recebendo ainda o 47º Regimento
da 6ª Divisão. Ela era uma das duas únicas divisões motorizadas do Exército japonês (a outra era a 5ª). Em março de 1941, ela desembarcou em Leizhou, no Sul da China. Depois
de realizar ações de varredura na área, ela
participou da Operação Fuzhou em abril. No
início da Guerra do Pacífico, ela estava no Sul
da China e foi selecionada para participar da
campanha da Malásia, mas foi desviada para
as Filipinas. Transferida para Kaohsiung, Formosa, a divisão formou os destacamentos Tanaka e Sugano (ambos com elementos do 2º
Regimento de Infantaria de Formosa) para
capturar Aparri (Norte de Luzon) e Vigan (Noroeste de Luzon), respectivamente, a
10/12/1941. O corpo principal da divisão, por
sua vez, desembarcou no Golfo de Lingayen a
23/12/1941 e marchou em direção a Manila,
onde entrou a 02/01/1942. Depois disso, a 48ª
Divisão foi desviada para a Campanha das Índias Orientais Holandesas. A 01/03/1942, a
força principal da divisão desembarcou em
Kragan (Java Oriental) e, a 08/03/1942, conquistou Surabaya. Além disso, o Destacamento Kanamura (3º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria de Formosa) foi formado
para capturar as ilhas de Bali (19/02/1942).
Depois da campanha das Índias Orientais Holandesas, a divisão assumiu a guarnição na
Ilha de Java, mas, em setembro, ela participou
da ocupação de Timor, se estabelecendo na
ilha. Embora elementos da divisão tenham
sido enviados para Singapura, ela permaneceu na ilha até o final da guerra. Era formada
pelos 1º e 2º Regimentos de Infantaria de Formosa, 47º Regimento de Infantaria e 48º Regimento de Artilharia de Montanha.
49ª Divisão de Infantaria → Criada como

uma unidade temporária a 06/01/1944, a 49ª
Divisão de Infantaria Okami (Lobo) era sediada em Kyojo e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 20ª Divisão de Infantaria, com o 64º Grupo Independente e o 1º Regimento de Artilharia de Montanha Independente. Em maio de 1944, a 49ª
Divisão foi despachada para a Birmânia, mas
perdeu cerca de 1.600 homens devido ao ataque de submarinos americanos durante o
transporte naval para Saigon e Singapura. Depois de chegar à Birmânia, o Destacamento
Yoshida (168º Regimento de Infantaria e 2º
Batalhão do 49º Regimento de Artilharia de
Montanha) foi despachado para Yunnan. O
Destacamento Hayashi (153º Regimento de
Infantaria e 3º Batalhão do 49º Regimento de
Artilharia de Montanha) atuou ao Norte do
campo de petróleo de Yenangyaung. A divisão
então participou da tentativa malfadada de recaptura de Meiktila e então recuou para o Sul.
A guerra terminou durante a operação de defesa na margem oriental do rio Sittang. Era formada pelos 106º, 153º e 168º Regimentos de
Infantaria e 49º Regimento de Artilharia de
Montanha.
50ª Divisão de Infantaria → Criada a
03/05/1944, a 50ª Divisão de Infantaria Yomogi (Artemísia) era sediada em Formosa e
era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 48ª Divisão de Infantaria. Destinada à defesa de Formosa, permaneceu ao sul de Kaohsiung, em preparação para
uma invasão americana que nunca veio. Era
formada pelos 301º, 302º e 303º Regimentos
de Infantaria e 50º Regimento de Artilharia de
Montanha.
51ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1940, a 51ª Divisão de Infantaria Ki (Básico) era sediada em Utsunomiya e era uma
divisão triangular formada com elementos de
reserva da 14ª Divisão de Infantaria. Ela se
destinava originalmente a servir na Manchúria,
para onde foi despachada em julho de 1941.
Em setembro, ela se mudou para a província
de Cantão, na China. Ela formou o Destacamento Araki, baseado no 66º Regimento, que
participou da conquista de Hong Kong. Em novembro de 1942, contudo, ela foi enviada para
a Nova Guiné. No trajeto entre Rabaul e Lae,
ocorreu a chamada “Batalha do Mar de Bismarck3” (de 2 a 4 de março de 1943), em que
o comboio de transporte da divisão foi destruído (foram afundados oito transportes de tro-

3 No Japão, esse episódio é conhecido como Tragédia
de Dhampir.
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pas e quatro destróiers, com quase 3.000 mortos). A divisão, que perdeu a maior parte de
seu equipamento, se estabeleceu na região de
Lae-Salamaua, no leste da Nova Guiné. Em junho de 1943, os americanos desembarcaram
na Baía de Nassau e, em setembro, em Lae,
forçando a divisão a recuar através das montanhas Sarawacket, sofrendo fortes perdas no
percurso. O desembarque de tropas americanas e australianas no Cabo Gumbi obrigou a
divisão a prosseguir na retirada até Madang,
atravessando as Montanhas Finisterrre e, depois, continuou a retirada até Wewak. Quando
os aliados desembarcaram em Hollandia e Aitape, ela foi forçada a se abrigar nas montanhas, sofrendo com a fome e as doenças até
o fim da guerra. O 1º Batalhão do 66º Regimento de Infantaria foi postado como guarnição na Ilha Yap, onde não houve combates.
Dos cerca de 16.000 homens originais da divisão, restavam 2.754 ao fim da guerra. Era formada pelos 66º, 102º e 115º Regimentos de
Infantaria e 14º Regimento de Artilharia de
Campanha.
52ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1940, a 52ª Divisão de Infantaria Kashiwa (Carvalho) era sediada em Kanazawa e
era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 9ª Divisão de Infantaria.
Ela se destinava à defesa da região de Hokuriku, mas, em 1943, decidiu-se que ela seria
reorganizada para emprego em ilhas remotas.
Ao mesmo tempo, decidiu-se formar um destacamento baseado no 107º Regimento de Infantaria e despachá-lo para as Ilhas Marshall.
Em novembro de 1943, a força principal da divisão foi para as ilhas Truk e na ocasião o destacamento do 107º Regimento foi reintegrado
a ela. Quando os americanos desembarcaram
nas ilhas Makin e Tarawa, nas ilhas Gilbert
(novembro de 1943), o destacamento foi reorganizado e enviado para Guezerin, nas Ilhas
Marshall. O destacamento então assumiu a
guarnição das ilhas de Mille, Kusai e Ponape.
O corpo principal da divisão foi levado para a
ilha de Truk em janeiro de 1944, mas os 69º e
150º Regimentos de Infantaria sofreram perdas significativas devido aos ataques dos submarinos americanos. A maior parte do equipamento foi perdida, principalmente os canhões.
Como os americanos não desembarcaram nas
ilhas Truk, a divisão permaneceu lá até o fim
da guerra. Era formada pelos 69º, 107º e 150º
Regimentos de Infantaria.
53ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/09/1941, a 53ª Divisão de Infantaria Yasu
era sediada em Kyoto e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da

16ª Divisão de Infantaria. Ela permaneceu na
Metrópole até ser enviada para a Birmânia em
novembro de 1943. Embora fosse originalmente designada para a defesa da costa birmanesa, a divisão foi enviada para o Norte
para enfrentar a ameaça dos “Chindits”. Em junho de 1944, a divisão marchou para Mandalay e combateu os “Chindits” perto de Mawlamyine, seguindo depois para o Norte para
Myitkina para resgatar a 18ª Divisão. Depois
disso, retirou-se para Mandalay e, de lá, para
o rio Irrawaddy. Em janeiro de 1945, participou
das batalhas de Meiktila e, em seguida, continuou marchando para o Sul para apoiar o 28º
Exército, que se retirava do Sudoeste da Birmânia. A guerra terminou durante a batalha
com tropas britânicas perto do rio Sittang. Era
formada pelos 119º, 128º e 151º Regimentos
de Infantaria e 53º Regimento de Artilharia de
Campanha.
54ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1940, a 54ª Divisão de Infantaria Hei
(Soldado) era sediada em Himeji e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 10ª Divisão de Infantaria. Ela se destinava originalmente à defesa da metrópole,
mas, com o início da Guerra do Pacífico, decidiu-se enviá-la para Java. O seu 111º Regimento foi enviado em abril de 1942, mas, devido à escassez de transportes, o restante da
divisão não foi enviado e o 154º Regimento
acabou desviado para a Península Malaia. Depois disso, decidiu-se enviar a divisão para a
Birmânia e suas unidades foram despachadas
para lá separadamente. Inicialmente, ela foi
postada no Sudoeste da Birmânia como uma
unidade de reserva. Em fevereiro de 1944, ela
participou da Segunda Operação Sittwe como
uma preliminar para o ataque a Imphal. Ela
avançou para as áreas montanhosas e cercou
a 7ª Divisão indiana em Admin Box. No entanto, os indianos resistiram obstinadamente,
sendo abastecidos pelo ar. A 54ª Divisão foi
incapaz de capturar a posição e foi forçada a
abandonar o cerco e recuar. Em abril de 1945,
ela recuou para o rio Irrawaddy, atravessou as
montanhas e atingiu o rio Sittang, onde ela estava quando a guerra terminou. Era formada
pelos 111º, 121º e 154º Regimentos de Infantaria e 54º Regimento de Artilharia de Campanha.
55ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1940, a 55ª Divisão de Infantaria So
(Magnífica) era sediada em Zentsuji e era uma
divisão triangular formada com elementos de
reserva da 11ª Divisão de Infantaria. A
15/11/1941, o Destacamento Nankai foi formado com o 144º Regimento de Infantaria e o
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1º Batalhão do 55º Regimento de Artilharia de
Montanha. Ele foi imediatamente despachado
para conquistar Guam e, em seguida, Rabaul.
Ele foi então enviado para a Nova Guiné,
onde, em agosto de 1942, participou da batalha pela trilha Kokoda, sofrendo pesadas baixas. Em novembro de 1943, o destacamento
Nankai retornou à sua divisão, com cerca de
200 sobreviventes. Enquanto isso, o corpo
principal da 55ª Divisão, estacionado no Sul da
China, foi enviado para a Birmânia logo no início da Guerra do Pacífico. A divisão participou
das batalhas com Mawlamyine, Bago, Tonggu,
Pinnama, Mandalay e Meetkina, passando então à defensiva no Norte da Birmânia. Em dezembro de 1942, deslocou-se para a zona do
Arakan para enfrentar a contraofensiva britânica, saindo-se vitoriosa. Em janeiro de 1944,
ela enfrentou nova ofensiva britânica, sendo
forçada a retirar-se para o rio Irrawaddy depois
de participar da Segunda Operação Sittwe.
Depois disso, foi transferida para a Indochina
Francesa. A guerra terminou enquanto ela se
concentrava próximo a Phnom Penh. Era formada pelos 112º, 143º e 144º Regimentos de
Infantaria e 55º Regimento de Artilharia de
Montanha.
56ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1940, a 56ª Divisão de Infantaria Ryu
(Dragão) era sediada em Kurume e era uma
divisão triangular formada com elementos de
reserva da 12ª Divisão de Infantaria. A
08/12/1941, ela estava estacionada no Sul da
China. Em outubro de 1941, ela formou o destacamento Sakaguchi (146º Regimento de Infantaria e 1º Batalhão do 56º Regimento de Artilharia de Campanha), o qual desembarcou
em Davao (Mindanao, nas Filipinas) em dezembro. Em seguida, ele participou da campanha das Índias Orientais Holandesas. Desembarcou em Tarakan, Bornéu, e garantiu um
campo de petróleo, seguindo para o Sul de Balikpapan a Banjarmasin e Bornéu Oriental. Em
seguida, ela participou da captura da ilha de
Java com a 48ª Divisão e conquistou Cilacap.
Enquanto isso, o corpo principal da divisão foi
transferido, visando a campanha da Malásia,
mas ela não chegou a ser engajada. A partir
de março de 1942, ela participou da campanha
birmanesa, avançando para o Norte e atingindo Lashio. Em abril, o Destacamento Sakaguchi retornou à divisão. Em maio de 1942, a
divisão ficou encarregada da segurança da
fronteira com a província de Yunnan no Nordeste da Birmânia e manteve postura defensiva. Em maio de 1944, a Força Expedicionária
Chinesa de Yunnan, equipada e treinada pelos
americanos, cruzou o rio Salwin e iniciou uma

ofensiva contra a divisão. As guarnições isoladas de Ramen (113º Regimento) e Ryoetsu
(148º Regimento) foram aniquiladas após intenso combate. O restante da divisão foi obrigado a abandonar suas posições no final de
outubro. O fim da guerra encontrou a divisão
se retirando para o território tailandês. Era formada pelos 113º, 146º e 148º Regimentos de
Infantaria e 56º Regimento de Artilharia de
Campanha.
57ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1940, a 57ª Divisão de Infantaria Oku
(Voltar) era sediada em Hirosaki e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 8ª Divisão de Infantaria. Em julho de
1941, ela foi enviada para a Manchúria e foi
estacionada na província de Teiho, onde estava quando se iniciou a Guerra do Pacífico.
Em março de 1945, foi decidido retirá-la de Kitaman para reforçar a defesa do Japão e ela
foi repatriada, assumindo a defesa de Kitakyushu, onde passou o restante da guerra se
preparando para uma invasão que nunca viria.
Ela nunca entrou em combate. Era formada
pelos 52º, 117º e 132º Regimentos de Infantaria e 57º Regimento de Artilharia de Campanha.
58ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/02/1942, a 58ª Divisão de Infantaria Hiro
(Ampla) era sediada em Hankou, no Norte da
China, e foi uma das seis divisões de segurança formadas pela reorganização das brigadas mistas independentes que estavam na
China, sendo composta por duas brigadas,
cada uma contando com quatro batalhões independentes. A 58ª Divisão foi baseada na 18ª
Brigada Mista Independente e recebeu o equipamento da 106ª Divisão, então sendo desativada. Após a sua formação, ela assumiu missões de segurança. Em maio de 1944, ela participou da Operação Shokei e da Operação
Ichi-Go (abril a dezembro de 1944). Em abril
de 1945, as unidades na área de Guangxi começaram a ser retiradas e a 58ª Divisão atuou
como força de retaguarda até o fim da guerra.
A 16/08/1945, o 106º Batalhão (52ª Brigada)
engajou forças chinesas próximo a Hakushapo
e este foi o último combate entre forças chinesas e japonesas na 2ª Guerra Mundial. Era formada pelas 51ª e 52ª Brigadas de Infantaria.
59ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/02/1942, a 59ª Divisão de Infantaria
Koromo (Roupas) era sediada em Jinan, no
Norte da China, e foi uma das seis divisões de
segurança formadas pela reorganização das
brigadas mistas independentes que estavam
na China, sendo composta por duas brigadas,
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cada uma contando com quatro batalhões independentes. A 59ª Divisão foi baseada na 10ª
Brigada Mista Independente e, após a sua formação, ela assumiu missões de segurança na
região. Ela realizou diversas operações de
subjugação e segurança. Em julho de 1943, a
54ª Brigada foi temporariamente subordinada
à 35ª Divisão. Em 1944, a divisão foi envolvida
na Operação Ichi-Go (abril a dezembro de
1944). Em maio de 1945, decidiu-se transferila para o Exército Kwantung e ela se mudou
para Hamhung, no Norte da Península Coreana. A divisão se empenhou em construir posições de defesa até agosto de 1945, quando
os soviéticos invadiram a Manchúria. No entanto, a guerra terminou antes que as tropas
soviéticas chegassem à Coreia e não houve
confronto. Era formada pelas 53ª e 54ª Brigadas de Infantaria.
60ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/02/1942, a 60ª Divisão de Infantaria Hoko
(Lança) era sediada em Huachu, no Sul da
China, e foi uma das seis divisões de segurança formadas pela reorganização das brigadas mistas independentes que estavam na
China, sendo composta por duas brigadas,
cada uma contando com quatro batalhões independentes. A 60ª Divisão foi baseada na 11ª
Brigada Mista Independente e, após a sua formação, ela assumiu missões de segurança na
parte Sul do Rio Yangtze, de Xangai a Suzhou.
A partir de janeiro de 1945, ele se empenhou
na construção de posições defensivas em preparação para um eventual desembarque americano que nunca aconteceu. Era formada pelas 55ª e 56ª Brigadas de Infantaria.
61ª Divisão de Infantaria → Criada a
13/03/1943, a 61ª Divisão de Infantaria Tobi
era sediada em Tóquio e era uma divisão triangular formada a partir do 61º Regimento de
Infantaria Independente. Ela foi enviada a
Nanjing, onde foi empenhada em missões de
segurança. Em fevereiro de 1945, ele se mudou para Xangai em preparação para o desembarque das forças aliadas e construiu posições defensivas até o final da guerra. Era formada pelos 101º, 149º e 157º Regimentos de
Infantaria.
62ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/05/1943, a 62ª Divisão de Infantaria Ishi
(Pedra) era sediada em Taiyuan, no Norte da
China, e foi formada a partir de elementos das
4ª e 6ª Brigadas Mistas Independentes, sendo
composta por duas brigadas, cada uma contando com quatro batalhões independentes.
Ela foi encarregada da segurança no Leste de

Shanxi até março de 1944, quando ela participou da Operação Ichi-Go (abril a dezembro de
1944). Em agosto desse ano, a 62ª Divisão foi
enviada para a ilha de Okinawa, onde os americanos desembarcaram em abril de 1945.
Após a queda da Linha Shuri, ela se retirou
para a Península de Kyan, onde foi aniquilada.
Era formada pelas 63ª e 64ª Brigadas de Infantaria.
63ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/05/1943, a 63ª Divisão de Infantaria Jin
(Equipe) era sediada no Norte da China e foi
formada a partir de elementos das 6ª e 15ª Brigadas Mistas Independentes, sendo composta
por duas brigadas, cada uma contando com
quatro batalhões independentes. Ela foi encarregada da segurança de Pequim até maio de
1944, quando ela participou da Operação IchiGo (abril a dezembro de 1944). Em junho de
1945, ela foi transferida para Tongliao, na
Manchúria. Quando se iniciou a invasão soviética, em agosto de 1945, ela recuou em direção a Mukden, onde estava quando a guerra
chegou ao fim. Era formada pelas 66ª e 67ª
Brigadas de Infantaria.
64ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/05/1943, a 64ª Divisão de Infantaria Hiraki
(Abrir) era sediada em Huachu, no Sul da
China, e foi formada a partir de elementos da
12ª Brigada Mista Independente e da Brigada
de Hiroshima, sendo composta por duas brigadas, cada uma contando com quatro batalhões
independentes. Ela ficou encarregada da segurança na China Central, mas, em março de
1944, ela assumiu a segurança de Changsha.
Em outubro de 1944, ela participou da Operação Segundo Shokei. Depois disso, ela combateu no Sul da China, mas, em 1945, ela se
retirou para a China Central e assumiu uma
postura defensiva na província de Hunan até o
fim da guerra. Era formada pelas 69ª e 70ª Brigadas de Infantaria.
65ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/05/1943, a 65ª Divisão de Infantaria Sen
(Exclusiva) era sediada em Luzhou, no Sul da
China, e foi formada a partir de elementos da
13ª Brigada Mista Independente e da Brigada
de Nagoya, sendo composta por duas brigadas, cada uma contando com quatro batalhões
independentes. Ela ficou encarregada da segurança no Norte da China e, em setembro de
1943, quando a 17ª Divisão foi transferida para
o Pacífico, a 65ª Divisão ocupou a linha deixada por ela de Xuzhou para o Sul, ficando
ainda encarregada pela segurança em
Xuzhou, até o fim da guerra. Era formada pelas 71ª e 72ª Brigadas de Infantaria.
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66ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/07/1944, a 66ª Divisão de Infantaria Susumu (Ousada) era uma divisão triangular sediada em Formosa e foi formada a partir da 46ª
Brigada Mista Independente de Formosa. Ela
passou o restante da guerra se preparando entre Taipei e Keelung para uma invasão aliada
que nunca viria. Era formada pelos 249º, 304º
e 305º Regimentos de Infantaria.
68ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/02/1942, a 68ª Divisão de Infantaria Hinoki
(Cipreste) era sediada em Huachu, no Sul da
China, e foi uma das seis divisões de segurança formadas pela reorganização das brigadas mistas independentes que existiam na
China, sendo composta por duas brigadas,
cada uma contando com quatro batalhões independentes. A 68ª Divisão foi baseada na 14ª
Brigada Mista Independente e, após a sua formação, ela assumiu missões de segurança na
margem do rio Yangtze, na área de Jiujiang.
Ela participou de operações nas montanhas
Dabie (dezembro de 1942), em Gangnam
(abril de 1943) e Changde (de novembro de
1943 a janeiro de 1944). Em maio de 1944, ela
participou da Operação Shokei e da batalha de
Hengyang. Depois disso, ela foi para o front do
Sul da China. Em abril de 1945, ela recuou
para fortalecer a defesa da China, mas a
guerra terminou durante esse movimento. Era
formada pelas 57ª e 58ª Brigadas de Infantaria.
69ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/02/1942, a 69ª Divisão de Infantaria Sho
(Vitória) era sediada no Norte da China e foi
uma das seis divisões de segurança formadas
pela reorganização das brigadas mistas independentes que estavam na China, sendo composta por duas brigadas, cada uma contando
com quatro batalhões independentes. A 69ª
Divisão foi baseada na 16ª Brigada Mista Independente e recebeu o equipamento da 108ª
Divisão, então sendo desativada. Após a sua
formação, ela foi empenhada em missões de
segurança na Província de Shanxi. Em março
de 1944, mudou-se para Yuncheng, em maio,
participou da Operação Ichi-Go (abril a dezembro de 1944) e, em junho, da batalha de Reihokai. Depois mudou-se para Xangai, onde a
divisão se preparou para um eventual desembarque americano que nunca aconteceu. Era
formada pelas 59ª e 60ª Brigadas de Infantaria.
70ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/02/1942, a 70ª Divisão de Infantaria Yari
(Lança) era sediada em Huachu, no Sul da

China, e foi uma das seis divisões de segurança formadas pela reorganização das brigadas mistas independentes que estavam na
China, sendo composta por duas brigadas,
cada uma contando com quatro batalhões independentes. A 70ª Divisão foi baseada na 20ª
Brigada Mista Independente e incorporou a
62ª Brigada formada em Hiroshima. Após a
sua formação, ela foi empenhada em missões
de segurança na área de Xangai. Participou
da Operação Zhejiang em maio de 1942, além
de se envolver em ações em Guangde,
Quzhou, Yeosu e Wenzhou. De maio a setembro de 1942, ela ficou responsável pelo controle de campos de aviação em várias partes
da China como retaliação contra o ataque Doolittle. Depois disso, ela reforçou a defesa de
Jiaxing, mas acabou sendo transferida para
o Exército Kwantung e a guerra terminou logo
após a sua partida para a Manchúria. Era formada pelas 61ª e 62ª Brigadas de Infantaria.
71ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/04/1942, a 71ª Divisão de Infantaria Inochi
(Vida) era sediada na Manchúria e era uma divisão triangular formada a partir do 140º Regimento (retirado da 110ª Divisão) e da guarnição manchuriana de Hunchun. Ela defendeu a
fronteira soviético-japonesa na parte Oriental
da Manchúria. Em fevereiro de 1944, a divisão
formou o 5º Destacamento, com elementos de
infantaria, artilharia e engenharia, e o enviou
para Pagan (Ilhas Marianas), onde chegou a
20/03/1944. Posteriormente, foi reorganizado
como 1ª Brigada Mista Independente (como os
americanos não desembarcaram em Pagan, a
brigada não foi engajada, mas sofreu com a
fome e os ataques aéreos). Ao mesmo
tempo, um batalhão do 140º Regimento foi
despachado para as Ilhas Kurilas. Em julho de
1944, a divisão foi transferida para Chams, no
Norte da Manchúria. Em janeiro de 1945, ela
foi levada para Formosa e permaneceu lá até
o fim da guerra. Era formada pelos 87º, 88º e
140º Regimentos de Infantaria e 71º Regimento de Artilharia de Montanha.
72ª Divisão de Infantaria → Criada a
04/04/1944, a 72ª Divisão de Infantaria Den
(Covil) era sediada em Sendai e era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 2ª Divisão de Infantaria. Em fevereiro
de 1945, ela se mudou de Sendai para Fukushima, onde permaneceu até o fim da guerra.
Era formada pelos 134º, 152º e 155º Regimentos de Infantaria e 72º Regimento de Artilharia
de Campanha.
73ª Divisão de Infantaria → Criada a
06/07/1944, a 73ª Divisão de Infantaria Ika
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(Raiva) era sediada em Nagoya e era uma divisão triangular. Inicialmente, ela estava encarregada da defesa da área da Península de
Chita à Baía de Suruga (posteriormente reduzida entre Toyohashi e Lago Hamana). A
guerra terminou e a unidade não entrou em
combate. Era formada pelos 196º, 197º e 198º
Regimentos de Infantaria e 73º Regimento de
Artilharia de Campanha.
77ª Divisão de Infantaria → Criada a
27/03/1944, a 77ª Divisão de Infantaria Minoru
era sediada em Asahikawa e era uma divisão
triangular. Ela foi encarregada da defesa da
área a Oeste das montanhas Daisetsu e construiu posições defensivas a Leste de Tomakomai. Porém, em maio de 1945, decidiu-se levar a divisão para Kyushu, onde ela construiu
posições defensivas em Kajiki, província de
Kagoshima. A guerra terminou e a unidade
não entrou em combate. Era formada pelos
98º, 99º e 100º Regimentos de Infantaria e 77º
Regimento de Artilharia de Montanha.
79ª Divisão de Infantaria → Criada a
06/02/1945, a 79ª Divisão de Infantaria So (Jogar) era sediada em Ranam (Coreia) e era
uma divisão triangular formada com elementos
de reserva das 19ª e 20ª Divisões de Infantaria. Ela se destinava a enfrentar uma eventual
ameaça soviética e, em julho, ela iniciou a
construção de posições defensivas próximo a
Tumen, no Nordeste da Península Coreana.
Durante a ofensiva soviética em agosto, o 291º
Regimento de Infantaria sofreu perdas pesadas e a guerra terminou pouco depois. Era formada pelos 289º, 290º e 291º Regimentos de
Infantaria e 79º Regimento de Artilharia de
Montanha.
81ª Divisão de Infantaria → Criada a
04/04/1944, a 81ª Divisão de Infantaria Osame
(Pagamento) era sediada em Utsunomiya e
era uma divisão triangular formada com elementos de reserva da 51ª Divisão de Infantaria. Ela se destinava à defesa do território metropolitano japonês, sendo estacionada na
parte Oeste da prefeitura de Ibaraki, onde se
preparou para uma invasão que nunca ocorreu. Era formada pelos 171, 172º e 173º Regimentos de Infantaria e 81º Regimento de Artilharia de Campanha.
84ª Divisão de Infantaria → Criada a
06/07/1944, a 84ª Divisão de Infantaria Totsu
(Repentino) era sediada em Himeji e era uma
divisão triangular formada com elementos de
reserva da 54ª Divisão de Infantaria. Embora
ela estivesse programada para ser enviada
para Okinawa, sua transferência foi cancelada

e ela permaneceu no Japão. Depois de abril
de 1945, ela foi transferida para as proximidades de Numazu e Kouzu, na província de Kanagawa, para se preparar para a batalha decisiva que nunca aconteceu. Era formada pelos
199, 200º e 201º Regimentos de Infantaria e
84º Regimento de Artilharia de Campanha.
86ª Divisão de Infantaria → Criada a
04/04/1944, a 86ª Divisão de Infantaria Seki
(Produto) era sediada em Kurume e era uma
divisão triangular formada com elementos de
reserva da 56ª Divisão de Infantaria. Ela se tornou responsável pela defesa da área de Kagoshima, da Península de Okuma e da área
costeira da Baía de Shibushi. Em fevereiro de
1945, a 98ª Brigada Mista Independente assumiu a defesa da Península de Okuma e o 364º
Regimento de Infantaria foi incorporado à divisão. No entanto, a guerra terminou enquanto
as posições de defesa estavam sendo construídas. Se a invasão do Japão tivesse acontecido, um dos locais previstos para os desembarques na Operação Olympic era na Baía de
Shibushi. Era formada pelos 187º, 188º e 189º
Regimentos de Infantaria e 86º Regimento de
Artilharia de Campanha.
88ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 88ª Divisão de Infantaria Kaname (Necessária) era sediada na ilha Sacalina e era uma divisão triangular formada da
expansão da Brigada Mista de Kabata. Ela era
responsável pela defesa da parte japonesa
(Sul) da ilha quando os soviéticos atacaram. A
09/08/1945, os soviéticos bombardearam o
posto da polícia militar na fronteira e dois dias
depois iniciaram a invasão a partir do Norte. O
125º Regimento de Infantaria manteve-se
firme na defensiva e o fim da guerra foi anunciado a 15/08/1945. No entanto, nos dias 16 e
20, tropas soviéticas desembarcaram em Toro
e Maoka, respectivamente, na costa Oeste.
Apesar da guerra já ter terminado, os japoneses se defenderam tenazmente e houve
grande perda de vidas de civis (mais de 500).
Um emissário para pedir um cessar-fogo foi
morto pelos soviéticos. A 88ª Divisão afinal
rendeu-se a 23/08/1945 e os prisioneiros foram levados para campos de trabalhos forçados na Sibéria. Era formada pelos 25º, 125º e
306º Regimentos de Infantaria e 88º Regimento de Artilharia de Montanha.
89ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 89ª Divisão de Infantaria Sai era
sediada nas ilhas Kurilas e foi formada pela reorganização das 43ª e 69ª Brigadas Mistas Independentes que estavam encarregadas da
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parte Sul das Ilhas Kurilas (elas foram rebatizadas 3ª e 4ª Brigadas Mistas, respectivamente). O corpo principal da divisão se estabeleceu na área de Tenning, visando a ilha de
Etorofu e a Baía de Kasatka como área de defesa. Além disso, elementos da divisão foram
enviados para a ilha de Shikotan. Em agosto
de 1945, a divisão foi engajada pelos soviéticos, que continuaram a sua ofensiva mesmo
após o anúncio da rendição japonesa. A ilha
de Etorofu foi ocupada pelas tropas soviéticas
a 28 de agosto e a ilha de Shikotan a 1º de
setembro, seguindo o desarmamento da divisão. Era formada pela 3ª Brigada Mista (seis
batalhões de infantaria independentes e um
batalhão de artilharia) e 4ª Brigada Mista
(cinco batalhões de infantaria independentes).
91ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/04/1944, a 91ª Divisão de Infantaria Saki (À
Frente) foi formada a partir da 1ª Guarnição
das Ilhas Kurilas, a qual era responsável pela
defesa do Norte das Ilhas Kurilas, de
Shumushu a Shasukotan, com o corpo principal da divisão em Shumushu. Ironicamente,
ela entrou em combate apenas depois que a
guerra terminou, quando forças soviéticas desembarcaram em Shumushu a 18/08/1945. A
batalha resultou em um massacre das tropas
soviéticas à beira da praia e o combate foi extinto por um cessar-fogo a 21/08/1945. Era formada pelas 73ª e 74ª Brigadas de Infantaria
(cada uma com seis batalhões de infantaria).
93ª Divisão de Infantaria → Criada a
06/07/1944, a 93ª Divisão de Infantaria Ketsu
(Decisão) era sediada em Kanazawa e era
uma divisão triangular formada com elementos
de reserva da 52ª Divisão de Infantaria. Foi de
imediato estacionada na região de Kanto, com
o corpo principal da divisão estacionada em
Gotemba, o 203º Regimento ao Norte da Prefeitura de Chiba e o 204º Regimento em Matsumoto. Posteriormente, ela mudou-se para o
Norte da prefeitura de Chiba em preparação
para o desembarque dos aliados em Kujukuri,
onde estava quando a guerra terminou. Era
formada pelos 202º, 203º e 204º Regimentos
de Infantaria e 93º Regimento de Artilharia de
Montanha.
94ª Divisão de Infantaria → Criada a
14/10/1944, a 94ª Divisão de Infantaria Takeshi Retsu (Majestosa) era sediada em Kuala
Lumpur (Malásia) e era uma divisão triangular
formada a partir das 12ª e 18ª Guarnições Independentes e unidades menores. Ela estava
encarregada da defesa do Sul da Tailândia ao
Norte da Malásia, mas a guerra terminou antes
de engajar com as forças aliadas. Era formada

pelos 256º, 257º e 258º Regimentos de Infantaria e 94º Regimento de Artilharia de Campanha.
96ª Divisão de Infantaria → Criada a
06/02/1945, a 96ª Divisão de Infantaria Gen
era sediada em Gyeongseong (atualmente Seoul) e era uma divisão triangular formada com
elementos de reserva das 20ª e 30ª Divisões.
Ela se destinava a defender a ilha de Jeju, na
parte sul da Península Coreana. No final de
abril, ela foi levada para a ilha, onde estava
quando a guerra acabou. Era formada pelos
292º, 293º e 294º Regimentos de Infantaria.
100ª Divisão de Infantaria → Criada a
15/06/1944, a 100ª Divisão de Infantaria Yoridokoro (Confiança) era sediada em Davao
(Mindanao, Filipinas) e era uma das sete divisões criadas após a queda das Ilhas Marianas,
sendo organizadas a partir de brigadas existentes. Esta divisão foi formada com base na
30ª Brigada Mista Independente, sendo composta por duas brigadas, cada uma contando
com quatro batalhões. Ela combateu os desembarques americanos na ilha a 17/04/1945,
sendo virtualmente destruída. Seus remanescentes se refugiaram no Noroeste de Davao e
renderam-se formalmente a 07/09/1945. Era
formada pelas 75ª e 76ª Brigadas de Infantaria.
101ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/09/1937, a 101ª Divisão de Infantaria era
sediada em Tóquio e era uma divisão quadrada formada com elementos de reserva da
1ª Divisão. Ela era uma das chamadas “Divisões Especiais” que faziam parte do Plano de
Reforço de Armamento. Após a Batalha de
Xangai, ela foi levada para o Oeste, ao longo
do rio Yangtze, para participar da Batalha de
Nanking. Depois disso, ela enviou o Destacamento Sato (101º e 149º Regimentos de Infantaria) para a Batalha de Xuzhou em abril. Depois disso, ela participou da Batalha de Wuhan
(11/06-27/10/1938) e da Batalha de Nanchang. Ela retornou a Tóquio em novembro de
1939, sendo desativada a 25/02/1940. Era formada pela 101ª Brigada de Infantaria (101º e
149º Regimentos), 102ª Brigada de Infantaria
(103º e 157º Regimentos) e 101º Regimento
de Artilharia de Campanha.
102ª Divisão de Infantaria → Criada a
15/06/1944, a 102ª Divisão de Infantaria era
sediada nas Ilhas Visayas (Filipinas) e era uma
das sete divisões criadas após a queda das
Ilhas Marianas, sendo organizadas a partir de
brigadas existentes. Esta divisão foi formada
com base na 31ª Brigada Mista Independente,
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sendo composta por duas brigadas, cada uma
contando com quatro batalhões. Ela foi distribuída entre as ilhas de Cebu, Panay, Bohol e
Masbate, com o corpo principal em Cebu.
Após os desembarques americanos em Leyte
(20/10/1944), dois batalhões de infantaria e
elementos de artilharia da divisão foram despachados para lá. Eles acabaram destruídos e
seus remanescentes se refugiaram nas montanhas da ilha até o fim da guerra. As invasões
americanas nas Visayas começaram em fevereiro de 1945 e o desembarque na Ilha de
Cebu ocorreu no final de março. O corpo principal da divisão acabou encurralado ao Norte
de Cebu, onde o fim da guerra a encontrou.
Era formada pelas 77ª e 78ª Brigadas de Infantaria.
103ª Divisão de Infantaria → Criada a
15/06/1944, a 103ª Divisão de Infantaria Shun
(Evitar) era sediada em Luzon (Filipinas) e era
uma das sete divisões criadas após a queda
das Ilhas Marianas, sendo organizadas a partir
de brigadas existentes. Esta divisão foi formada com base na 32ª Brigada Mista Independente, sendo composta por duas brigadas,
cada uma contando com quatro batalhões. Inicialmente, a 103ª Divisão era responsável pela
parte Norte de Luzon, com a 79ª Brigada a
Oeste e a 80ª Brigada a Leste. Em janeiro de
1945, com os desembarques americanos na
ilha, ela fez parte do Grupo Shobu. A 80ª Brigada acabou isolada por paraquedistas americanos e o restante da divisão, após ser rechaçada em Cagayan, acabou se refugiando nas
montanhas até o fim da guerra. Era formada
pelas 79ª e 80ª Brigadas de Infantaria.
104ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/06/1938, a 104ª Divisão de Infantaria Otori
(Recuperar) era sediada em Osaka e era uma
divisão quadrada formada com elementos de
reserva da 4ª Divisão. Ela era uma das chamadas “Divisões Especiais” que faziam parte do
Plano de Reforço de Armamento. Imediatamente após a sua formação, ela foi enviada
para a Manchúria, onde ocorriam confrontos
com os soviéticos. A divisão se estabeleceu de
Dalian até a fronteira oriental soviética perto de
Hunchun. Com o cessar-fogo de 11/08/1938, a
divisão retornou para Dalian. Em setembro de
1938, a divisão foi colocada no front do Sul da
China, desembarcando na Baía de Daya a
12/10/1938, e participou da conquista de Cantão, ficando depois como guarnição lá. Em janeiro de 1941, a divisão foi reorganizada como
uma divisão triangular e o 170º Regimento foi
convertido na 21ª Brigada Mista Independente
e enviada à Indochina Francesa. Depois disso,
a divisão permaneceu no Sul da China durante

a Guerra do Pacífico. Em 1944, ela participou
da Operação Ichi-Go (abril a dezembro de
1944), lutando por Guangdong e Zhaoqing.
Ocupou Haifeng em janeiro de 1945 e depois
se preparou para um eventual desembarque
americano que nunca haveria. O fim da guerra
encontrou a divisão se deslocando para Nanjing. Era formada pelos 108º, 137º, 161º e 170º
Regimentos de Infantaria e 104º Regimento de
Artilharia de Campanha.
105ª Divisão de Infantaria → Criada a
15/06/1944, a 105ª Divisão de Infantaria Tsutomu (Trabalho) era sediada em Luzon (Filipinas) e era uma das sete divisões criadas após
a queda das Ilhas Marianas, sendo organizadas a partir de brigadas existentes. Esta divisão foi formada com base na 33ª Brigada Mista
Independente, sendo composta por duas brigadas, cada uma contando com quatro batalhões. Como parte do Grupo Shobu, ela estava
encarregada da defesa do Sul de Luzon, mas
mudou-se para a margem Norte do Lago Laguna, nos arredores de Manila, em dezembro.
Nessa época, o 26º Regimento Misto Independente foi incorporado à divisão. A divisão então ficou dividida em três grupos: a 82ª Brigada
formou o Destacamento Kawashima e se posicionou em Ipo, a Nordeste de Manila; o comando divisional, com parte da 81ª Brigada,
seguiu para o Norte de Luzon; e elementos
restantes da 81ª Brigada com unidades anexadas (Destacamento Noguchi) ficaram detidas
na Península de Bicol. A 09/01/1945, os americanos desembarcaram no Golfo de Lingayen
e elementos da divisão seguiram para o Norte
para lhes dar combate. Após ser rechaçado, o
corpo principal da divisão refugiou-se nas
montanhas da região de Kiangan até o fim da
guerra. Os destacamentos Noguchi e Kawaguchi resistiram nas montanhas a Leste de Manila até o fim da guerra. Era formada pelas 81ª
e 82ª Brigadas de Infantaria.
106ª Divisão de Infantaria → Criada a
15/05/1938, a 106ª Divisão de Infantaria era
sediada em Kumamoto e era uma divisão quadrada formada com elementos de reserva da
6ª Divisão. Ela era uma das chamadas “Divisões Especiais” que faziam parte do Plano de
Reforço de Armamento. Imediatamente após a
sua formação, ela foi enviada para a Frente da
China Central. Ela subiu o rio Yangtze de Xangai e avançou para as vizinhanças de Jiujiang,
onde apoiou a Batalha de Wuhan (11/0627/10/1938). A 20/09/1938, ela foi enviada
para atacar os chineses perto de Tokuyasu,
mas foi cercada pelo Exército chinês na área
montanhosa e correu o risco de ser aniquilada
(o 113º Regimento perdeu dois terços de suas
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tropas). Em março de 1939, participou da Operação Nanchang com a 101ª Divisão. Após
esta batalha, ela estava programada para retornar ao continente, mas foi repentinamente
despachada para a Frente do Sul da China.
Participou ainda de uma operação de limpeza
na região de Shantou e foi desativada em
março de 1940. Era formada pela 111ª Brigada
de Infantaria (113º e 147º Regimentos), 136ª
Brigada de Infantaria (123º e 145º Regimentos) e 106º Regimento de Artilharia de Campanha.
107ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/05/1944, a 107ª Divisão de Infantaria Nagi
(Calma) era uma divisão triangular sediada na
Manchúria e foi organizada com base no 7º
Regimento Misto Independente, que era a
guarnição de Arxan. Ela se destinava a preencher a lacuna deixada por outras forças que
foram transferidas para a Guerra do Pacífico.
A 09/08/1945, quando a URSS iniciou a sua
ofensiva, ela enfrentou os invasores, mas, a 12
de agosto, ela já estava derrotada e acabou
cercada. Ela contra-atacou os soviéticos, mas
se viu forçada a recuar para a área montanhosa do Norte. A notícia do fim da guerra a
15/08/1945 não chegou à divisão isolada e, no
dia 25, ela atacou os soviéticos a 40 quilômetros a Oeste de Otokuji. Os soviéticos foram
surpreendidos pelo ataque e imediatamente
enviaram dois membros do Estado-Maior do
Exército de Kwantung para ordenar o cessarfogo a 29/08/1945. Os remanescentes da divisão foram aprisionados na Sibéria. Era formada pelos 90º, 177º e 178º Regimentos de
Infantaria e 107º Regimento de Artilharia de
Campanha.
108ª Divisão de Infantaria → Criada a
24/08/1937, a 108ª Divisão de Infantaria era
sediada em Hirosaki e era uma divisão quadrada formada com elementos de reserva da
8ª Divisão. Ela era uma das chamadas “Divisões Especiais” que faziam parte do Plano de
Reforço de Armamento. Imediatamente após a
sua formação, ela foi transferida para a Frente
do Norte da China, participando de operações
em outubro de 1937. Depois disso, ela ficou
encarregada da segurança na província de
Shanxi. Em janeiro de 1940, ela retornou ao
Japão e foi dissolvida a 21/02/1940. Em julho
de 1944, a 108ª Divisão de Infantaria Yu (Segunda), agora triangular, foi reativada com
base na 9ª Guarnição Independente na Manchúria. Ela foi engajada na defesa da fronteira
e segurança entre a Manchúria e a China. A
09/08/1945, as tropas soviéticas invadiram a
Manchúria, mas a guerra terminou antes que a

divisão fosse engajada. Na sua primeira ativação, ela era formada pela 25ª Brigada de Infantaria (117º e 132º Regimentos), 104ª Brigada de Infantaria (52º e 105º Regimentos) e
108º Regimento de Artilharia de Campanha.
Na sua segunda ativação, ela era formada pelos 240º, 241º e 242º Regimentos de Infantaria
e 108º Regimento de Artilharia de Campanha.
109ª Divisão de Infantaria → Criada a
24/08/1937, a 109ª Divisão de Infantaria era
sediada em Kanazawa e era uma divisão quadrada formada com elementos de reserva da
9ª Divisão. Ela era uma das chamadas “Divisões Especiais” que faziam parte do Plano de
Reforço de Armamento. Imediatamente após a
sua formação, ela foi enviada para a Frente do
Norte da China. Esteve envolvida na Batalha
de Taiyuan, na Batalha de Ohara e na Batalha
de Fenyang. Depois disso, ela se envolveu em
uma operação de varredura e de segurança na
província de Shanxi e, em dezembro de 1939,
ela retornou ao Japão e foi desativada a
24/12/0939. A 22/05/1944, a 109ª Divisão Tan
foi reativada com base na Guarnição de Chichijima, uma das ilhas do arquipélago de
Ogasawara (também conhecido como Ilhas
Bonin). A 19/02/1945, os americanos invadiram outra ilha do arquipélago, Iwo Jima, onde
se encontrava o comando da 109ª Divisão e a
2ª Brigada Mista, além do 145º Regimento (46ª
Divisão). Após intensos combates, a guarnição realizou um ataque total a 25/03/1945. A
batalha prosseguiu com os japoneses ferrenhamente agarrados a suas cavernas e praticamente tiveram que ser eliminados um a um.
A Batalha de Iwo Jima foi a única na Guerra do
Pacífico em que os americanos sofreram mais
baixas que os japoneses. A 1ª Brigada Mista
permaneceu em Chichijima até o fim da
guerra. Na sua primeira formação, era composta pela 31ª Brigada de Infantaria (69º e
107º Regimentos), pela 118ª Brigada de Infantaria (119º e 136º Regimentos), 109ª Brigada
de Cavalaria e 109º Regimento de Artilharia de
Montanha. Na sua segunda ativação, era formada pelas 1ª e 2ª Brigadas Mistas (seis batalhões de infantaria cada).
110ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/06/1938, a 110ª Divisão de Infantaria Sagi
(“Garça”) ou Washi (Águia) era sediada em Himeji e era uma divisão quadrada formada com
elementos de reserva da 10ª Divisão. Ela era
uma das chamadas “Divisões Especiais” que
faziam parte do Plano de Reforço de Armamento. Ela foi enviada para a Frente Norte da
China e engajada em missões de segurança
perto de Pequim. Depois disso, ela se envolveu em operações de segurança ao longo da
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linha Pequim-Guangzhou. Em maio de 1942,
ela foi convertida em divisão triangular e o 140º
Regimento foi transferido para a 71ª Divisão. A
partir de março de 1944, ela participou da Operação Ichi-Go (abril a dezembro de 1944) e cooperou com a 3ª Divisão de Tanques para capturar Luoyang. Ela então destruiu o aeródromo
perto de Laohekou e encerrou a guerra enquanto estava estacionada perto de Luoyang.
Era formada originalmente pelos 110º, 139º,
140º e 163º Regimentos de Infantaria.
111ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/07/1944, a 111ª Divisão de Infantaria Ichi
(Cidade) era uma divisão triangular sediada na
Manchúria e formada a partir da 9ª Guarnição
Independente de Suiyang e remanescentes de
unidades transferidas para o Pacífico. Após a
sua formação, ela defendeu o setor oriental da
Manchúria, mas, em abril de 1945, mudou-se
para a península coreana e foi incumbida de
defender a ilha de Jeju, onde chegou em maio.
A guerra chegou ao fim enquanto ela construía
posições defensivas. Ela era formada pelos
243º, 244º e 245º Regimentos de infantaria.
112ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/07/1944, a 112ª Divisão de Infantaria Matsu
(Pinho) ou Ko (Pública) era uma divisão triangular sediada na Manchúria formada a partir
da 9ª Guarnição Independente de Suiyang e
com remanescentes da 28ª Divisão de Infantaria. Ela defendia a fronteira oriental com a
URSS ao norte do rio Tumen, a Oeste de Hunchun, quando, a 09/08/1945, os soviéticos atacaram. A divisão resistiu tenazmente na área
de Hunchun-Majima, mas acabou cercada. Ela
acatou o cessar-fogo apenas a 17/08/1945.
Ela era formada pelos 246º, 247º e 248º Regimentos de infantaria e pelo 112º Regimento de
Artilharia de Campanha.
114ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/10/1937, a 114ª Divisão de Infantaria era
sediada em Utsunomiya e era uma divisão
quadrada, formada com elementos de reserva
da 14ª Divisão. Ela desembarcou na Baía de
Hangzhou em novembro e participou da Batalha de Nanking (4 a 13/12/1937). Em fevereiro
de 1938, ela se transferiu para o Norte da
China e se envolveu na Batalha de Xuzhou.
Depois disso, ela se engajou em missões de
segurança no Norte da China, sendo repatriada em julho de 1939 e desativada a
22/07/1939. A 10/07/1944, a 114ª Divisão de
Infantaria Sho (Geral) foi reativada em Linfen,
província de Shanxi, com base na 3ª Brigada
de Infantaria e elementos da 69ª Divisão,
sendo uma das quatro divisões especificamente criadas para serviço de segurança (as

outras eram a 115ª, a 117ª e a 118ª). Ela era
formada por duas brigadas com quatro batalhões de infantaria cada e assumiu a segurança em torno de Linfen. Com a invasão soviética à Manchúria a 09/08/1945, a divisão recebeu ordens de marchar para Hiratsu, mas a
guerra terminou com ela ainda em Linfen. Elementos da divisão lutaram na Guerra Civil Chinesa contra os comunistas. Na sua primeira
ativação, era formada pela 127ª Brigada de Infantaria (66º e 102º Regimentos), 128ª Brigada
de Infantaria (115º e 150º Regimentos) e 120º
Regimento de Artilharia de Campanha. Em
sua segunda ativação, ela era formada pelas
83ª e 84ª Brigadas de Infantaria.
115ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1944, a 115ª Divisão de Infantaria Kita
(Norte) era uma divisão sediada no Norte da
China e formada a partir da 7ª Brigada Mista
Independente. Ela era uma das quatro divisões especificamente criadas para serviço de
segurança (as outras eram a 114ª, a 117ª e a
118ª), sendo formada por duas brigadas com
quatro batalhões de infantaria cada. Ela estava
estacionada na província de Henan e envolvida na segurança ao longo da linha PequimGuangzhou, ao Sul do rio Amarelo. Engajouse na Operação Laohekou a partir de março
de 1945 e participou da operação para destruir
campos de aviação no Norte da China. Ela retornou à província de Henan e o fim da guerra
a encontrou em Yancheng. Ela era formada
pelas 85ª e 86ª Brigadas de Infantaria.
116ª Divisão de Infantaria → Criada a
15/05/1938, a 116ª Divisão de Infantaria
Arashi (Tempestade) era uma divisão quadrada sediada em Kyoto e formada com elementos de reserva da 16ª Divisão. Ela era uma
das chamadas “Divisões Especiais” que faziam parte do Plano de Reforço de Armamento. Imediatamente após a sua formação,
ela foi transferida para a China Central e foi
engajada na guarda da margem do rio Yangtze
entre Wuhan, Sanzhen e Nanjing. A partir de
julho de 1938, ela guardou Hangzhou e depois
Nanjing. Ela formou o Destacamento Ishihara
(formado com quatro batalhões de infantaria)
e o enviou para a Batalha de Wuhan (11/0627/10/1938). Desde então, ela permaneceu
em serviços de segurança na China. Em dezembro de 1942, ela foi convertida em divisão
triangular e o seu 138º Regimento foi transferido para a 26ª Brigada Mista. Ela participou da
Operação Ichi-Go (abril a dezembro de 1944)
a partir de maio e também da Operação Shokei. Depois disso, ela participou de operações
de destruição de campos de aviação e encer-

Clube SOMNIUM – 2021
Página 25 de 33

DIVISÕES JAPONESAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
rou a guerra enquanto fazia guarda na província de Hunan. Ela era formada originalmente
pelos 109º, 120º, 133º e 138º Regimentos de
Infantaria e 122º Regimento de Artilharia de
Campanha.
117ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1944, a 117ª Divisão de Infantaria Hirochi era uma divisão sediada em Xinxiang, província de Henan, e formada a partir da 14ª Brigada de Infantaria Independente, sendo uma
das quatro divisões especificamente criadas
para serviço de segurança (as outras eram a
114ª, a 115ª e a 118ª), sendo formada por
duas brigadas com quatro batalhões de infantaria cada. Ela foi empenhada em Xinxiang,
província de Henan, na segurança ao longo da
linha Pequim-Guangzhou, ao Norte do rio
Amarelo. Em abril de 1945, ela foi escalada
para participar da Operação Laohekou, mas foi
transferida para o Exército Kwantung e estacionada em Tonan. Retirou-se imediatamente
para Shinkyo depois que as tropas soviéticas
atacaram a 09/08/1945. A guerra acabou durante essa marcha. Ela era formada pelas 87ª
e 88ª Brigadas de Infantaria.
118ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1944, a 118ª Divisão de Infantaria Megumi era uma divisão sediada no Norte da
China e formada a partir da 9ª Brigada de Infantaria Independente, sendo uma das quatro
divisões especificamente criadas para serviço
de segurança (as outras eram a 114ª, a 115ª e
a 117ª), sendo formada por duas brigadas com
quatro batalhões de infantaria cada. Ela atuou
em tarefas de segurança perto de Datong, na
Mongólia. Em abril de 1945, mudou-se para a
China Central, sendo enviada para a região de
Xangai. Ela começou a se mover para o Norte
em resposta à ofensiva soviética de agosto de
1945, mas a guerra terminou quando ela estava ainda em Zhangjiakou. Ela era formada
pelas 89ª e 90ª Brigadas de Infantaria.
119ª Divisão de Infantaria → Criada a
11/10/1944, a 119ª Divisão de Infantaria
Osamu era uma divisão triangular sediada na
Manchúria e formada a partir da 8ª Guarnição
de Fronteira e elementos da 23ª Divisão, que
havia sido transferida para as Filipinas. Após a
sua formação, ela ficou responsável pela proteção das fronteiras e pela segurança em
Hyrule. A 09/08/1945, ela se retirou de Hyrule
devido ao avanço das tropas soviéticas, mas a
guerra terminou durante a retirada, quando ela
se encontrava na parte oriental de Xing'an. Era
formada pelos 253º, 254º e 255º Regimentos
de Infantaria e 119º Regimento de Artilharia.

120ª Divisão de Infantaria → Criada a
21/11/1944, a 120ª Divisão de Infantaria
Maishin (Para a Frente) era uma divisão triangular sediada em Dongning, na Manchúria, a
partir de elementos da 12ª Divisão. Ela ficou
responsável pela segurança na Manchúria Oriental, mas, em março de 1945, foi transferida
para o Sul da Coréia. No momento da invasão
soviética à Manchúria (09/08/1945), o corpo
principal da divisão mudou-se para Kyojo e o
261º Regimento marchou para Pyongyang,
com a guerra se encerrando logo depois sem
ter entrado em combate. Ela era formada pelos
259º, 260º e 261º Regimentos de Infantaria.
121ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 121ª Divisão de Infantaria Eiko
(Glória) era uma divisão triangular sediada na
Manchúria e formada com remanescentes da
28ª Divisão. Ela fazia parte de uma nova série
de divisões criadas na Manchúria com números 120 e 130. Depois de março de 1945, foi
desviada da Manchúria para a parte Sul da península coreana. Em junho, mudou-se para a
Ilha de Jeju, onde realizou a construção de fortificações de defesa até o fim da guerra. Ela
era formada pelos 262º, 263º e 264º Regimentos de Infantaria e 121º Regimento de Artilharia de Campanha.
122ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 122ª Divisão de Infantaria
Maizuru era uma divisão triangular sediada em
Xinglong, na Manchúria, e formada a partir da
4ª Guarnição da Fronteira, com remanescentes da 11ª Divisão. Ela fazia parte de uma nova
série de divisões criadas na Manchúria com
números 120 e 130. Ela estava estacionada na
Manchúria Oriental, na região de Mutanchiang, no momento da invasão soviética
(09/08/1945) e se envolveu nas operações até
o cessar-fogo de 17/08/1945. Ela era formada
pelos 265º, 266º e 267º Regimentos de Infantaria e 124º Regimento de Artilharia de Campanha.
123ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 123ª Divisão de Infantaria Matsukaze era uma divisão triangular sediada em
Sunwu, na Manchúria, e formada com base na
73ª Brigada Mista Independente. Ela fazia
parte de uma nova série de divisões criadas na
Manchúria com números 120 e 130. Ela estava
estacionada na Manchúria no momento da invasão soviética (09/08/1945) e defendeu tenazmente a região fortificada de Sunwu até
17/08/1945, quando a divisão depôs as armas.
Ela era formada pelos 268º, 269º e 270º Regimentos de Infantaria e 123º Regimento de Artilharia de Campanha.
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124ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 124ª Divisão de Infantaria Enbo
(Previsão) era uma divisão triangular sediada
na Manchúria e formada com elementos das
1ª, 2ª e 11ª Guarnições de Fronteira e remanescentes da 111ª Divisão. Ela fazia parte de
uma nova série de divisões criadas na Manchúria com números 120 e 130. A divisão ficou
encarregada da segurança da fronteira em
Mutanchiang e sofreu o impacto da ofensiva
soviética de 09/08/1945. Ao lado das 126ª e
135ª Divisões, ela lutou para permitir a fuga de
60.000 residentes japoneses de Mutanchiang.
Forçada a recuar, ela estabeleceu uma nova
linha defensiva a Oeste de Muleng, mas a defesa entrou em colapso pelo dia 13 e a divisão
rendeu-se em Yasushiyasu a 22/08/1945. Os
sobreviventes foram aprisionados na Sibéria.
Ela era formada pelos 271º, 272º e 273º Regimentos de Infantaria e 116º Regimento de Artilharia de Campanha.
125ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 125ª Divisão de Infantaria Hideki
era uma divisão triangular sediada na província de Teiho, na Manchúria, a partir da 13ª
Guarnição de Fronteira e de remanescentes
da 57ª Divisão. Ela fazia parte de uma nova
série de divisões criadas na Manchúria com
números 120 e 130. Ela foi encarregada de
guardar a fronteira da província de Heihe ao
longo do rio Heilongjiang. Em meados de junho, porém, mudou-se para a província de
Tonghua e foi empenhada em missões de segurança e de construção de uma base. Em julho, o 274º Regimento foi transferido para a
149ª Divisão, sendo substituído pelo 388º. Embora a divisão tenha despachado algumas tropas para Liuhe e Wudaogouzhen para enfrentar a ofensiva soviética (09/08/1945), ela não
se envolveu em combates. Ela era formada
pelos 275º, 276º e 388º Regimentos de Infantaria e 125º Regimento de Artilharia de Campanha.
126ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 126ª Divisão de Infantaria Eidan
(Julgamento) era uma divisão triangular sediada na província de Tungan, na Manchúria, e
formada a partir das 3ª, 11ª e 12ª Guarnições
de Fronteira, 3ª Brigada de Cavalaria e remanescentes da 25ª Divisão. Ela fazia parte de
uma nova série de divisões criadas na Manchúria com números 120 e 130. Ela estava estacionada na Manchúria Oriental por ocasião
da ofensiva soviética de 09/08/1945. Ela recuou para estabelecer um perímetro defensivo
em Mutanchiang. Ao lado das 124ª e 135ª Divisões, ela lutou para permitir a fuga de 60.000

residentes japoneses em Mutanchiang. A divisão bateu-se tenazmente (o 278º Regimento
foi aniquilado), mas acabou sendo forçada a
se retirar para Oeste para Hengdaohezi a
16/08/1945. A guerra acabou no dia seguinte
e a divisão foi desarmada, sendo seus sobreviventes levados para a Sibéria. Ela era formada pelos 277º, 278º e 279º Regimentos de
Infantaria e 126º Regimento de Artilharia de
Campanha.
127ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 127ª Divisão de Infantaria Eimai
(Inglesa) era uma divisão triangular sediada
em Gokako, na Manchúria, e foi formada com
base na 9ª Guarnição da Fronteira. Ela fazia
parte de uma nova série de divisões criadas na
Manchúria com números 120 e 130. No momento da ofensiva soviética a 09/08/1945, ela
estava defendendo uma posição a Oeste do
rio Tumen e sofreu o impacto da ofensiva soviética, mas resistiu até o cessar-fogo a
19/08/1945. Ela era formada pelos 280º, 281º
e 282º Regimentos de Infantaria e 127º Regimento de Artilharia de Campanha.
128ª Divisão de Infantaria → Criada a
16/01/1945, a 128ª Divisão de Infantaria Hidetake era uma divisão triangular sediada na
Manchúria e formada com remanescentes da
120ª Divisão e elementos das 1ª, 2ª e 11ª
Guarnições de Fronteira. Ela fazia parte de
uma nova série de divisões criadas na Manchúria com números 120 e 130. No momento
da ofensiva soviética, a 09/08/1945, ela defendia o setor de Luozigouzhen, sendo forçada a
recuar para Shunko Kabahide, onde o cessarfogo a alcançou. Ela era formada pelos 283º,
284º e 285º Regimentos de Infantaria e 128º
Regimento de Artilharia de Campanha.
129ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/04/1945, a 129ª Divisão de Infantaria
Shinbu era uma divisão sediada no Sul da
China e formada a partir da 19ª Brigada Mista
Independente. Ela era formada por duas brigadas com quatro batalhões de infantaria cada.
Ela atuou em missões de segurança na região
de Huizhou. Em preparação para um eventual
desembarque dos aliados, ela foi deslocada
para a Baía de Daya e se dedicou à construção de posições defensivas até o fim da
guerra. Ela era formada pelas 91ª e 92ª Brigadas de Infantaria.
130ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/04/1945, a 130ª Divisão de Infantaria Shoki
era uma divisão sediada no Sul da China e formada a partir da 19ª Brigada Mista Independente. Ela era formada por duas brigadas com
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quatro batalhões de infantaria cada. Ela atuou
em missões de segurança e depois foi deslocada para a Baía de Daya, se dedicando à
construção de posições defensivas até o fim
da guerra. Ela era formada pelas 93ª e 94ª Brigadas de Infantaria.
131ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/02/1945, a 131ª Divisão de Infantaria Shusui era uma divisão sediada em Guangdong,
no Sul da China. Ela era formada por duas brigadas com quatro batalhões de infantaria
cada. A divisão foi empenhada na segurança
ao longo da ferrovia Guangzhou-Hankou e, em
junho, ela foi transferida para Xangai, porém,
a guerra terminou quando ela chegou a Ankei.
Ela era formada pelas 95ª e 96ª Brigadas de
Infantaria.
132ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/02/1945, a 132ª Divisão de Infantaria Shinki
(Encorajamento) era uma divisão sediada em
Huachu, no Sul da China, e formada a partir de
elementos das 39ª e 68ª Divisões. Ela era formada por duas brigadas com quatro batalhões
de infantaria cada. Ela foi reestruturada em julho e recebeu uma unidade de artilharia. A divisão ficou encarregada da segurança nas
áreas de Yichang e Dangyang até o fim da
guerra. Ela era formada pelas 97ª e 98ª Brigadas de Infantaria.
133ª Divisão de Infantaria → Criada a
01/02/1945, a 133ª Divisão de Infantaria Shingeki (Ataque) era uma divisão sediada em Huachu, no Sul da China, e formada a partir de
elementos das 63ª e 70ª Divisões. Ela era formada por duas brigadas com quatro batalhões
de infantaria cada. Ela assumiu missões de segurança na área de Ningbo até o final da
guerra. Em julho, ela foi reestruturada, recebendo uma unidade de artilharia. Ela era formada pelas 99ª e 100ª Brigadas de Infantaria.
134ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 134ª Divisão de Infantaria Magatama era uma divisão triangular sediada em
Jiamusi (China) e formada a partir da 14ª
Guarnição da Fronteira, da 78ª Brigada Mista
Independente e do Corpo de Guarnição de Fujin. É uma das oito chamadas "divisões de mobilização enraizadas" que foram organizadas
para a defesa da Manchúria. Ela defendia a região de Yilan quando da ofensiva soviética de
09/08/1945. Quando os soviéticos cruzaram o
rio Heilongjiang e marcharam ao longo do rio
Songhua, a divisão foi forçada a recuar para o
Sul e se instalou ao Sul de Hosho e enfrentou
os soviéticos. A guerra terminou logo depois.

Ela era formada pelos 365º, 366º e 376º Regimentos de Infantaria e 134º Regimento de Artilharia.
135ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 135ª Divisão de Infantaria Magokoro (Sinceridade) era uma divisão triangular sediada na Manchúria e formada a partir
das 2ª e 4ª Guarnições da Fronteira, da 77ª
Brigada Mista Independente e da 46ª Guarda
de Logística. É uma das oito chamadas "divisões de mobilização enraizadas" que foram organizadas para a defesa da Manchúria. Ela estava distribuída ao longo da margem Oeste do
rio Sungacha e também em Tongan, Feite, Paoching e Jaoho. Quando da invasão soviética
de 09/08/1945, ela sofreu o impacto da ofensiva e elementos isolados dela foram logo eliminados. Ao lado das 124ª e 126ª Divisões, ela
lutou para permitir a fuga de 60.000 residentes
japoneses em Mutanchiang. A 15/08/1945, ela
se retirou para Hengdaohezi, a Noroeste de
Mutanchiang, e logo depois a guerra terminou.
Ela era formada pelos 368º, 369º e 370º Regimentos de Infantaria e 135º Regimento de Artilharia de Campanha.
136ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 136ª Divisão de Infantaria Fubatsu (Invencível) era uma divisão triangular
sediada em Kaijo (atual Haicheng), na Manchúria. É uma das oito chamadas "divisões de
mobilização enraizadas" que foram organizadas para a defesa da Manchúria. Ela se empenhou de imediato na construção de posições
defensivas perto de Benxi. Ela só chegou a ter
60% do seu efetivo nominal e a guerra terminou antes que ela entrasse em combate. Ela
era formada pelos 371º, 372º e 373º Regimentos de Infantaria e 136º Regimento de Artilharia de Campanha.
137ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 137ª Divisão de Infantaria
Fuyoku era uma divisão triangular formada
com elementos da 79ª Divisão e sediada em
Ranam, na Coreia. É uma das oito chamadas
"divisões de mobilização enraizadas" que foram organizadas para a defesa da Manchúria.
Embora ainda carecesse de treinamento e
equipamentos, ela foi empenhada na defesa
da área de Hamhung, no Norte da Península
Coreana, mas a guerra terminou sem que ela
entrasse em combate. A divisão foi desarmada
pelas tropas soviéticas em Pyongyang entre
24 e 28 de agosto e vários de seus oficiais foram levados para a Sibéria. Ela era formada
pelos 374º, 375º e 376º Regimentos de Infantaria e 137º Regimento de Artilharia de Campanha.
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138ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 138ª Divisão de Infantaria Fudo
(Imóvel) era uma divisão triangular sediada na
província de Jilin, na Manchúria. É uma das
oito chamadas "divisões de mobilização enraizadas" que foram organizadas para a defesa
da Manchúria. Ela ainda estava em processo
de organização e contava com apenas cerca
de 2.000 soldados quando da ofensiva soviética de 09/08/1945. Ela se transferiu para
Fushun, mas a guerra terminou antes que entrasse combate. Ela era formada pelos 377º,
378º e 379º Regimentos de Infantaria e 138º
Regimento de Artilharia de Campanha.
139ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 139ª Divisão de Infantaria Fukutsu (Indomável) era uma divisão triangular sediada na província de Jilin, na Manchúria, e
formada com base nas 77ª, 79ª e 80ª Guardas
Logísticas. É uma das oito chamadas "divisões
de mobilização enraizadas" que foram organizadas para a defesa da Manchúria. Ela foi empenhada na construção de posições defensivas em Dunhua, na província de Jilin. A guerra
terminou sem que ela entrasse em combate e
foi desarmada a 28/08/1945. Ela era formada
pelos 380º, 381º e 382º Regimentos de Infantaria e 139º Regimento de Artilharia de Campanha.
140ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 140ª Divisão de Infantaria Mamoru Azuma era uma divisão sediada em Tóquio. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate.
Ela era formada pelos 401º, 402º, 403º e 404º
Regimentos de Infantaria.
142ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 142ª Divisão de Infantaria Mamoru Sen era uma divisão sediada em Sendai.
Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Ela
foi encarregada de defender a costa da Baía
de Ishinomaki na Baía de Sendai e, obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 405º, 406º, 407º e 408º Regimentos de Infantaria.
143ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 143ª Divisão de Infantaria Mamoru Furu era uma divisão sediada em Nagoya. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate.
Ela era formada pelos 409º, 410º, 411º e 412º
Regimentos de Infantaria.

144ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 144ª Divisão de Infantaria Mamoru Ban era uma divisão sediada em Osaka.
Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
formada pelos 413º, 414º, 415º e 416º Regimentos de Infantaria.
145ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 145ª Divisão de Infantaria Mamoru-shu era uma divisão sediada em Hiroshima. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate.
Ela era formada pelos 417º, 418º, 419º e 420º
Regimentos de Infantaria.
146ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 146ª Divisão de Infantaria Mamoru Minami era uma divisão sediada em Kumamoto. Foi uma das dezesseis divisões de
defesa costeira criadas para a defesa do solo
pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 421º, 422º, 423º e
424º Regimentos de Infantaria.
147ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 147ª Divisão de Infantaria Mamoru Kita era uma divisão sediada em Asahikawa. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Ela foi levada para Mobara, prefeitura de
Chiba, em preparação para o desembarque
aliado na região de Kanto. Obviamente, ela
não entrou em combate. Ela era formada pelos
425º, 426º, 427º e 428º Regimentos de Infantaria.
148ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 148ª Divisão de Infantaria Fugaku era uma divisão triangular sediada na
Manchúria e formada a partir da 62ª Guarda
Logística. É uma das oito chamadas "divisões
de mobilização enraizadas" que foram organizadas para a defesa da Manchúria. Ela ainda
estava em processo de organização quando
da ofensiva soviética de 09/08/1945, mas foi
enviada para a área montanhosa através da
rodovia de Jilin, a Sudeste de Shinkyo, até o
cessar-fogo. Ela não chegou a entrar em combate. Ela era formada pelos 383º, 384º e 385º
Regimentos de Infantaria e 148º Regimento de
Artilharia de Campanha.
149ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/07/1945, a 149ª Divisão de Infantaria Futo
(Inflexível) era uma divisão triangular sediada
na Manchúria e formada a partir das 5ª, 6ª e 7ª
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Guarnições de Fronteira de Kitaman. É uma
das oito chamadas "divisões de mobilização
enraizadas" que foram organizadas para a defesa da Manchúria. O 388º Regimento de Infantaria, que originalmente faria parte da divisão, foi transferido para a 125ª Divisão, sendo
substituído pelo 274º Regimento. Ela ainda estava em processo de organização (não tinha
artilharia) quando foi transferida para Qiqihar
para construir posições defensivas. Durante a
invasão soviética, ela recuou para Harbin e terminou a guerra enquanto construía uma posição para enfrentar os soviéticos. Ela era formada pelos 274º, 386º e 387º Regimentos de
Infantaria e 149º Regimento de Artilharia de
Campanha.
150ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 150ª Divisão de Infantaria Mamoru Asa era uma divisão sediada em Kyojo.
Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Ela
se destinava a guardar a costa em Jeollanamdo, Sudoeste da Península Coreana. Não chegou a estabelecer unidades de artilharia, mas
teria uma unidade de foguetes (não se sabe se
a organização foi concluída). Ela estava se
preparando para o desembarque dos aliados,
mas a guerra terminou sem engajamentos. Ela
era formada pelos 429º, 430º, 431º e 432º Regimentos de Infantaria.
151ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 151ª Divisão de Infantaria Mamoru Sora era uma divisão sediada em Utsunomiya. Foi uma das dezesseis divisões de
defesa costeira criadas para a defesa do solo
pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 433º, 434º, 435º e
436º Regimentos de Infantaria.
152ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 152ª Divisão de Infantaria Mamoru Sawa era uma divisão sediada em Kanazawa. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate.
Ela era formada pelos 437º, 438º, 439º e 440º
Regimentos de Infantaria.
153ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 153ª Divisão de Infantaria Mamoru Kyo era uma divisão sediada em Kyoto.
Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
formada pelos 441º, 442º, 443º e 444º Regimentos de Infantaria.
154ª Divisão de Infantaria → Criada a

28/02/1945, a 154ª Divisão de Infantaria Mamoru-ji era uma divisão sediada em Hiroshima.
Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
formada pelos 445º, 446º, 447º e 448º Regimentos de Infantaria.
155ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 155ª Divisão de Infantaria Mamoru Tsuchi (Muro de Contenção) era uma divisão sediada em Zentsuji. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a
defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 449º,
450º, 451º e 452º Regimentos de Infantaria.
156ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 156ª Divisão de Infantaria Mamoru Nishi era uma divisão sediada em Kurume. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate.
Ela era formada pelos 453º, 454º, 455º e 456º
Regimentos de Infantaria.
157ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 157ª Divisão de Infantaria Mamoru Hiroshi era uma divisão sediada em Hirosaki. Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa do solo pátrio. Obviamente, ela não entrou em combate.
Ela era formada pelos 457º, 458º, 459º e 460º
Regimentos de Infantaria.
158ª Divisão de Infantaria → Criada a
10/08/1945, a 158ª Divisão de Infantaria Fumetsu (Imortal) era uma divisão triangular sediada na Manchúria e formada a partir do
Corpo de Candidatos a Suboficiais e do Corpo
de Educação de Cadetes na Manchúria. Esta
foi a última divisão a ser ativada no Exército
Japonês. No entanto, quando a formação foi
anunciada, as tropas soviéticas já estavam invadindo a Manchúria e a guerra terminou sem
que a formação fosse concluída (nem chegou
a ter um comandante nomeado). Ela era formada pelos 389º, 390º e 391º Regimentos de
Infantaria.
160ª Divisão de Infantaria → Criada a
28/02/1945, a 160ª Divisão de Infantaria Mamoru Sen (Proteção) era sediada em Pyongyang (Coreia). Foi uma das dezesseis divisões de defesa costeira criadas para a defesa
do solo pátrio. Ela se destinava a proteger a
costa Sudoeste da península coreana e foi empenhada em construir posições defensivas em
preparação para um desembarque aliado. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
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formada pelos 461º, 462º, 463º e 464º Regimentos de Infantaria.
161ª Divisão de Infantaria → Criada a
12/04/1945, a 161ª Divisão de Infantaria Shinten era uma divisão sediada em Xangai, no Sul
da China, e foi criada a partir das unidades logísticas da 62ª Brigada Mista Independente e
unidades menores. Ela era formada por duas
brigadas com quatro batalhões de infantaria
cada. Mesmo sem ter a sua constituição concluída, ela foi encarregada de construir posições defensivas na região de Xangai. Com a
invasão soviética da Manchúria (09/08/1945),
a divisão partiu de Xangai de trem e a guerra
terminou quando elementos dela chegavam a
Nanjing. Ela era formada pelas 101ª e 102ª Brigadas de Infantaria.
201ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 201ª Divisão de Infantaria Musashi era uma divisão triangular sediada em
Tóquio e formada com elementos de reserva
da 1ª Divisão de Infantaria. Esta é uma das
oito Divisões de Ataque Móvel previstas para
enfrentar a esperada invasão aliada (as outras
eram: 202ª, 205ª, 206ª, 209ª, 212ª, 214ª e
216ª). Estava estacionada em Kanto, mas, obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
formada pelos 501º, 502º e 503º Regimentos
de Infantaria, 216º Regimento de Artilharia de
Campanha e 216º Regimento de Morteiros.
202ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 202ª Divisão de Infantaria Aoba
era uma divisão triangular sediada em Sendai
formada com elementos de reserva da 2ª Divisão de Infantaria. Esta é uma das oito Divisões
de Ataque Móvel previstas para enfrentar a esperada invasão aliada (as outras eram: 201ª,
205ª, 206ª, 209ª, 212ª, 214ª e 216ª). Estava
estacionada em Kanto, mas, obviamente, ela
não entrou em combate. Ela era formada pelos
504º, 505º e 506º Regimentos de Infantaria,
202º Regimento de Artilharia de Campanha e
202º Regimento de Morteiros.
205ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 205ª Divisão de Infantaria Aki
era uma divisão triangular sediada em Hiroshima formada com elementos de reserva da 5ª
Divisão de Infantaria. Esta é uma das oito Divisões de Ataque Móvel previstas para enfrentar a esperada invasão aliada (as outras eram:
201ª, 202ª, 206ª, 209ª, 212ª, 214ª e 216ª). Estava estacionada em Shokaku, mas, obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 507º, 508º e 509º Regimentos de
Infantaria, 205º Regimento de Artilharia de
Campanha e 205º Regimento de Morteiros.

206ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 206ª Divisão de Infantaria Aso
era uma divisão triangular sediada em Kumamoto formada com elementos de reserva da 6ª
Divisão de Infantaria. Esta é uma das oito Divisões de Ataque Móvel previstas para enfrentar a esperada invasão aliada (as outras eram:
201ª, 202ª, 205ª, 209ª, 212ª, 214ª e 216ª). Estava estacionada em Kyushu, mas, obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 510º, 511º e 512º Regimentos de
Infantaria, 206º Regimento de Artilharia de
Montanha e 206º Regimento de Morteiros.
209ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 209ª Divisão de Infantaria
Kaetsu era uma divisão triangular sediada em
Kanazawa e formada com elementos de reserva da 52ª Divisão de Infantaria. Esta é uma
das oito Divisões de Ataque Móvel previstas
para enfrentar a esperada invasão aliada (as
outras eram: 201ª, 202ª, 205ª, 206ª, 212ª, 214ª
e 216ª). Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 513º, 514º e 515º
Regimentos de Infantaria, 209º Regimento de
Artilharia de Montanha e 209º Regimento de
Morteiros.
212ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 212ª Divisão de Infantaria Kikuchi era uma divisão triangular sediada em Kurume formada com elementos de reserva da
56ª Divisão de Infantaria. Esta é uma das
oito Divisões de Ataque Móvel previstas para
enfrentar a esperada invasão aliada (as outras
eram: 201ª, 202ª, 205ª, 206ª, 209ª, 214ª e
216ª). Estava estacionada em Kyushu, mas,
obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 516º, 517º e 518º Regimentos de Infantaria, 212º Regimento de Artilharia
de Montanha e 212º Regimento de Morteiros.
214ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 214ª Divisão de Infantaria Tokiwa era uma divisão triangular sediada em
Utsunomiya formada com elementos de reserva da 51ª Divisão de Infantaria. Esta é uma
das oito Divisões de Ataque Móvel previstas
para enfrentar a esperada invasão aliada (as
outras são: 201ª, 202ª, 205ª, 206ª, 209ª, 212ª
e 216ª). Estava estacionada em Kanto, mas,
obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 519º, 520º e 521º Regimentos de Infantaria, 214º Regimento de Artilharia
de Campanha e 214º Regimento de Morteiros.
216ª Divisão de Infantaria → Criada a
02/04/1945, a 216ª Divisão de Infantaria Hiei
era uma divisão triangular sediada em Kyoto

Clube SOMNIUM – 2021
Página 31 de 33

DIVISÕES JAPONESAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
formada com elementos de reserva da 53ª Divisão de Infantaria. Esta é uma das oito Divisões de Ataque Móvel previstas para enfrentar
a esperada invasão aliada (as outras são:
201ª, 202ª, 205ª, 206ª, 209ª, 212ª e 214ª). Estava estacionada em Kumamoto, mas, obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 522º, 523º e 524º Regimentos de
Infantaria, 216º Regimento de Artilharia de
Campanha e 216º Regimento de Morteiros.

230ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 230ª Divisão de Infantaria Sobu
era uma divisão triangular sediada em Tóquio.
Ela fazia parte de uma nova série de divisões
ordenadas para a defesa do território metropolitano. Ao fim da guerra estava em Okayama.
Obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 319º, 320º e 321º Regimentos de Infantaria.

221ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 221ª Divisão de Infantaria Tenryu era uma divisão triangular sediada em Nagano. Ela fazia parte de uma nova série de divisões ordenadas para a defesa do território
metropolitano. Ao fim da guerra, estava em
Kashima. Obviamente, ela não entrou em
combate. Ela era formada pelos 316º, 317º e
318º Regimentos de Infantaria.

231ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 231ª Divisão de Infantaria Taikoku (Poder) era uma divisão triangular sediada em Hiroshima. Ela fazia parte de uma
nova série de divisões ordenadas para a defesa do território metropolitano. Ao fim da
guerra estava em Yamaguchi. Obviamente,
ela não entrou em combate. Ela era formada
pelos 346º, 347º e 348º Regimentos de Infantaria.

222ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 222ª Divisão de Infantaria
Hakko era uma divisão triangular sediada em
Hirosaki. Ela fazia parte de uma nova série de
divisões ordenadas para a defesa do território
metropolitano. Ao fim da guerra estava em
Iwate. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 307º, 308º e 309º
Regimentos de Infantaria.

234ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 234ª Divisão de Infantaria Tone
era uma divisão triangular sediada em Tóquio.
Ela fazia parte de uma nova série de divisões
ordenadas para a defesa do território metropolitano. Ao fim da guerra estava em Yokaichiba.
Obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 322º, 323º e 324º Regimentos de Infantaria.

224ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 224ª Divisão de Infantaria Ako
era uma divisão triangular sediada em Hiroshima. Ela fazia parte de uma nova série de divisões ordenadas para a defesa do território
metropolitano. Ao fim da guerra estava em Hiroshima. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 340º, 341º e 342º
Regimentos de Infantaria.

303ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 303ª Divisão de Infantaria Takashi era uma divisão triangular sediada em Nagoya e se destinava à defesa costeira do Japão. Ao fim da guerra estava em Kawauchi.
Obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 337º, 338º e 339º Regimentos de Infantaria.

225ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 225ª Divisão de Infantaria
Kongo era uma divisão triangular sediada em
Osaka. Ela fazia parte de uma nova série de
divisões ordenadas para a defesa do território
metropolitano. Ao fim da guerra estava em Tatsuno. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 343º, 344º e 345º
Regimentos de Infantaria.
229ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 229ª Divisão de Infantaria
Hokuetsu era uma divisão triangular sediada
em Kanazawa. Ela fazia parte de uma nova série de divisões ordenadas para a defesa do território metropolitano. Ao fim da guerra estava
em Tsubata. Obviamente, ela não entrou em
combate. Ela era formada pelos 334º, 335º e
336º Regimentos de Infantaria.

308ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 308ª Divisão de Infantaria Iwaki
era uma divisão triangular sediada em Hirosaki
e se destinava à defesa costeira do Japão. Ao
fim da guerra estava em Noheji. Obviamente,
ela não entrou em combate. Ela era formada
pelos 310º, 311º e 312º Regimentos de Infantaria.
312ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 312ª Divisão de Infantaria Chitose era uma divisão triangular sediada em Kurume e se destinava à defesa costeira do Japão. Ao fim da guerra estava em Imari. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 358º, 359º e 360º Regimentos de
Infantaria.
316ª Divisão de Infantaria → Criada a
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23/05/1945, a 316ª Divisão de Infantaria Yamashiro era uma divisão triangular sediada em
Kyoto e se destinava à defesa costeira do Japão. Ao fim da guerra estava em Isehara. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
formada pelos 349º, 350º e 351º Regimentos
de Infantaria.
320ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 320ª Divisão de Infantaria
Senbu era uma divisão triangular sediada em
Gyeongseong (atualmente Seoul) e se destinava à defesa costeira (foi a única divisão da
série 300 fora do Japão). Ela foi encarregada
da defesa de Kyojo a Daegu, porém, quando
os soviéticos invadiram a Manchúria, o 362º
Regimento foi despachado para as vizinhanças de Hamhung, no Norte da Península Coreana, e a força principal da divisão mudou-se
para Motoyama (atual Wonsan). A guerra terminou durante esses movimentos. Ela era formada pelos 361º, 362º e 363º Regimentos de
Infantaria.

formada pelos 328º, 329º e 330º Regimentos
de Infantaria.
354ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 354ª Divisão de Infantaria Buko
(Armadura) era uma divisão triangular sediada
em Tóquio e se destinava à defesa costeira do
Japão. Ao fim da guerra estava em Maruyama.
Obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 331º, 332º e 333º Regimentos de Infantaria.
355ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 355ª Divisão de Infantaria Nachi
era uma divisão triangular sediada em Himeji
e se destinava à defesa costeira do Japão. Ao
fim da guerra estava em Himeji. Obviamente,
ela não entrou em combate. Ela era formada
pelos 355º, 356º e 357º Regimentos de Infantaria.

321ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 321ª Divisão de Infantaria Iso
era uma divisão triangular sediada em Tóquio
e se destinava à defesa costeira do Japão. Foi
formada a partir da 1ª Brigada Mista Independente e eventualmente o seu 327º Regimento
foi rebatizado 27º Regimento Misto Independente. Ao fim da guerra estava na ilha de Izu
Oshima. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 325º, 326º e 327º
Regimentos de Infantaria.
322ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 322ª Divisão de Infantaria Bandai era uma divisão triangular sediada em Sendai e se destinava à defesa costeira do Japão.
Ao fim da guerra estava em Ogawara. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era formada pelos 313º, 314º e 315º Regimentos de
Infantaria.
344ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 344ª Divisão de Infantaria Kenzan era uma divisão triangular sediada em
Zentsuji e se destinava à defesa costeira do
Japão. Ao fim da guerra estava em Sukumo.
Obviamente, ela não entrou em combate. Ela
era formada pelos 352º, 353º e 354º Regimentos de Infantaria.
351ª Divisão de Infantaria → Criada a
23/05/1945, a 351ª Divisão de Infantaria Akagi
era uma divisão triangular sediada em Utsunomiya e se destinava à defesa costeira do Japão. Ao fim da guerra estava em Fukutsu. Obviamente, ela não entrou em combate. Ela era
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