Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Modelos lineares mistos em dados longitudinais com o uso do
pacote ASReml-R

Renata Alcarde

Tese apresentada para obtenção do tı́tulo de Doutor em
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propı́cios ao estudo.
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